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Notas explicativas: 

Nota 1. 

Em todo o trabalho utilizámos as Normas Gerais de Transcrição e Publicação de 

Documentos e Textos Medievais e Modernos, publicadas pelo Professor Doutor Avelino 

de Jesus Costa, nas transcrições que fizemos. 

De acordo com estas normas: 

desdobrámos os sinais de abreviaturas. 

Respeitámos a ortografia do texto original mas separamos as palavras incorrectamente 

unidas. 

- Normalizámos o uso de maiúsculas para os nomes próprios, instituições e cargos de 

relevo. 

Introduzimos pontuação, quando exigida pela estrutura do texto ou pela necessidade de 

clarificar o sentido do mesmo. 

- Utilizámos a numeração árabe excepto quando nos referimos a séculos. 

Transcrevemos em "itálico" os extractos dos documentos que utilizámos. 

- Usámos o "Times New Roman" para tudo o que interpretámos ou acrescentámos nas 

transcrições que fizemos. 

Nas transcrições dos documentos que utilizámos, usámos os seguintes sinais e 

abreviaturas: 

[...]- Palavras do documento escrito que foram omitidas por serem ilegíveis 

(. . .)- Transcrição e texto interrompido. 

(?) - Ausência de informação nos documentos, incertezas relativamente à interpretação de 

palavras do texto transcrito. 

# - símbolo que utilizámos quando nos referirmos à unidade monetária "Reis". 

Nota 2 

Ao longo de todo o trabalho optámos por escrever os nomes próprios conforme se nos 

apresentavam nos documentos. 
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INTRODUÇÃO 

Ao inscrevermo-nos no curso de Mestrado de História Moderna "Presença e Acção 

das Ordens Religiosas no Antigo Regime", fizemo-lo para superar a estagnação que 

sentíamos depois de passados alguns anos sobre a conclusão da licenciatura em História da 

Arte e respectivo Estágio Profissional via Ensino. 

Inscrevemo-nos impulsionados pela recente Mestre em História Moderna, Paula 

Dioniso, cujo gosto pela História das Mentalidades partilhamos, e que por nós resolveu e 

ultrapassou todas as burocracias inerentes à matrícula, já que o local onde nascemos e 

residimos dista do Porto duzentos quilómetros, e a actividade docente que exercemos não 

nos permite ausências ao trabalho, sob pena de prejudicarmos os nossos alunos. 

Esperavam-nos muitos sacrifícios, obstáculos e desilusões, que a nossa 

inexperiência ajudou, mas que a vontade de vencer ultrapassou. 

Foi nosso Orientador de curso o Professor Geraldo Coelho Dias, que já 

conhecíamos do curso de licenciatura nesta Faculdade, e por quem temos toda a admiração 

e respeito. Desde logo nos ajudou nos primeiros passos e auxiliou na escolha de um tema 

viável e exequível . Pela sua mão, pegámos no ramo feminino da Ordem Religiosa 

Cisterciense, não só porque estávamos em 1998 e se comemorava o IX centenário da 

Ordem, mas porque nos pareceu muito aliciante trabalhar um assunto que em Portugal 

carece de estudos sobretudo para o período da Época Moderna, face a menor dimensão e 

protagonismo que os mosteiros deste período tiveram na vida nacional, se comparados com 

os seus congéneres medievais. 

Quiz o destino que o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção se localizasse 

relativamente perto do nosso lugar de residência, tivesse pertencido ao ramo feminino de 

Cister e despertasse a atenção do nosso Orientador e, por consequência a nossa, passando a 

nosso tema de estudo. 

Uma pequena pesquisa bibliográfica e um périplo pelos arquivos regionais de 

Viseu, Évora, Lamego, arquivo diocesano de Lamego caótico e por inventariar, arquivo 

municipal de Sernancelhe, igualmente por inventariar e organizar, arquivos notariais, e 
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todos os centros de documentação nos quais pudéssemos encontrar alguma referência ao 

mosteiro de Tabosa, investigámos e desde logo perspectivamos as sérias dificuldades que 

nos esperavam face a ausência de documentos. Reconstruir a história de um mosteiro 

feminino em Portugal e do período do Antigo Regime é tarefa complicada e, por vezes, 

desencorajadora dada a falta de documentos, embora não possamos generalizar o que 

acabamos de dizer a todos os mosteiros do referido período. 

O espólio documental relativo ao mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de 

Tabosa é pobre e reduzido, característica comum com os mosteiros que lhe são 

contemporâneos dada a fraca capacidade que tiveram em constituir a sua própria memória 

e fruto do pouco protagonismo que tiveram na época. Apesar deste aspecto, se o mosteiro 

produziu as suas memórias, a documentação terá sucumbido às chamas de um incêndio que 

ocorreu no Seminário Maior de Viseu, em 1836, onde toda a documentação relativa aos 

mosteiros da região estava arquivada. 

Porém, uma vez delineados os objectivos gerais do trabalho, empenhámo-nos na 

busca de elementos sobre o mosteiro e deslocámo-nos a Lisboa, à Torre do Tombo e 

Biblioteca Nacional, cujo cenário que nos esperava não era mais animador, mas, onde tudo 

começou. 

Na Torre do Tombo, no "Inventário de Processos de Mosteiros Extintos em 1834", 

aparecia referenciado o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. Todavia, não 

existia nenhum documento correspondente à referência. Foi no entanto nesta mesma 

instituição, mas na secção do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, que 

encontrámos alguns elementos de interesse para o nosso estudo. Tratava-se de documentos 

de carácter económico, registos de "Receitas e Despesas" dos quais extraímos informação 

que utilizámos em outras vertentes do trabalho, sobretudo no estudo do encerramento do 

mosteiro e destino dos seus bens. 

Encontrámos nos livros de Chancelaria régia de D. José, livro 89, e nas Memórias 

Paroquiais de 1758 algumas referências importantes sobre o mosteiro de Tabosa e de certa 

forma, contribuímos para a reorganização de alguns ficheiros cujas cotas não 

correspondiam à documentação que indicavam. 
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Na Biblioteca Nacional, na secção "Manuscritos Alcobacenses " e Fundo Geral, 

encontrámos o grosso da documentação no qual alicerçámos o trabalho. Trata-se de 

notícias, memórias, descrições relativas à implantação e acção da Ordem de Cister depois 

de instituída a Congregação de Alcobaça em 1567, ou seja, miscelâneas do punho de 

cronistas da Ordem como Fr. Manuel Figueiredo e bibliotecários de Alcobaça como Fr. 

Benedicto de S. Bernardo. Para o estudo da fundação do mosteiro foram muito importantes 

os Códices Alcobacenses 300 e 307 em alguns dos seus fólios. Sobre o estado do mosteiro 

nos finais do século XVIII, foi importante a informação que o códice 1493 nos forneceu, 

de autoria de Fr. Manuel de Figueiredo. 

Na Biblioteca Pública de Évora encontrámos duas notícias sobre a fundação do 

mosteiro, datadas de 1743. 

Ultrapassada a fase de pesquisa bibliográfica e documental conjecturamos a 

estrutura do trabalho, que até ao seu terminus sofreu alterações, em conformidade com o 

carácter e informação que recolhíamos nos documentos. O mau estado de conservação de 

muitos, a ininteligibilidade da caligrafia dos seus autores constituíram uma nova fase de 

dificuldades que tivemos de ultrapassar. 

Divididos entre a actividade docente, as várias deslocações ao Porto e algumas 

estadias em Lisboa, numa luta contra horários e tempo que teimavam em fazer emergir o 

cansaço, fomos tocados por problemas graves de saúde de familiares muito próximos que 

ensombraram por completo a nossa resistência. Contudo, fortaleceram a nossa coragem e 

vontade de vencer, prosseguindo a nossa missão. 

Organizámos em cinco partes o nosso trabalho. Na primeira parte contextualizamos 

o aparecimento da Ordem de Cister em Portugal abordando a sua origem e expansão e 

caracterizamos globalmente a sua espiritualidade. Demos sobretudo atenção, ao ramo 

feminino cisterciense, pretendendo com isto chegar aos motivos da fundação do mosteiro 

de Tabosa, lugar que descrevemos na sua dimensão geográfica, social económica e 

demográfica. 

Na Segunda parte procurámos conhecer o mosteiro no seu interior. A orgânica 

funcional e institucional do mosteiro, o quotidiano monástico das suas habitantes, virtudes, 
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qualidades e atributos que as caracterizaram bem como, a importância que tiveram junto da 

população que as acolheu. 

Na terceira parte ocupámo-nos das vicissitudes do mosteiro enquadrando-o na 

conjuntura política conturbada da década de setenta do século XVIII, responsável pela 

deslocação das religiosas para Setúbal e seu posterior regresso a Tabosa, imbuídas de um 

novo ânimo e coragem para reconstruírem o seu mosteiro e reestruturarem o seu convento. 

A Quarta parte do nosso trabalho foi a que mais prazer nos proporcionou elaborar. 

Foi pisando as ruínas do mosteiro, tocando as suas pedras, fotografando, conversando 

longas horas com profissionais de arquitectura e levantando hipóteses acerca da planta e 

estrutura do edifício, conversando com a população mais idosa, com o pároco da freguesia 

e com todos os que de alguma forma ou por algum motivo se interessam pelo mosteiro, 

que fomos "reconstruindo" a sua dinâmica espacial e social e nos sentimos personagem 

integrante da sua história. 

Aos poucos, "redescobri amo s o edifício monástico" embora reconheçamos todas as 

limitações em reconstituí-lo, dado o seu estado de ruína, se exceptuarmos a Igreja. Desta, 

apresentamos um simples desenho da planta e um pequeno álbum fotográfico do seu 

interior. 

Ao momento que entregamos esta dissertação o arquitecto Carlos Chaves tenta 

reconstruir a planta do que teria sido todo o complexo monástico. Por contingências 

profissionais e dificuldades na interpretação dos espaços que actualmente se observam e 

sem o apoio da Arqueologia, a planta não foi concluída a tempo de integrar este trabalho. 

Na Quinta parte do trabalho fizemos uma breve resenha dos aspectos mais 

significativos do "Ciclo Vivencial" do mosteiro, ou seja, da sua "História" 

Com esta dissertação, procurámos dar a conhecer a vida do mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção, desde a sua fundação à sua extinção, apoiados num suporte 

fotográfico sobre o que ainda resta do edifício, pretendendo, de alguma forma, perpetuar 

no tempo a sua memória e despertar o interesse de todas as entidades responsáveis pelo 

património artístico que possuímos, para que não deixem perecer outros casos no país. 
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Pretendemos com o nosso estudo conferir ao mosteiro de Nossa Senhora da 
Assunção o lugar que merece na história de Cister e no ramo feminino em Portugal e, de 
alguma forma, promover o interesse pelo estudo das Ordens Religiosas no Antigo Regime. 
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PARTE I 

FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 

NO LUGAR DE TABOSA 
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1. ESPIRITUALIDADE E EXPANSÃO DA ORDEM DE CISTER 

1.1 Cister em Portugal 

Por volta do século IV, começou a chegar ao Ocidente europeu, vindo do Médio 

Oriente, o "monaquismo" \Pouco depois, cerca de 547 e a partir de S. Bento, em toda a 

Europa proliferaram mosteiros e abadias, verdadeiros centros culturais, espirituais e 

económicos porém, foi partir dos séculos XII e XIII que o monaquismo ganhou 

significativa importância através dos movimentos de Cluny e Cister. 

Não pretendemos ser exaustivos quanto às origens e expansão da Ordem 

Cisterciense, facto que transcende o âmbito do nosso trabalho. Entendemos apenas, que 

uma breve alusão ao assunto ajudará a compreender a implantação da Ordem em Portugal, 

bem como perceber o aparecimento do seu ramo feminino que, pese embora a sua menor 

dimensão, não foi por isso menos importante. 

Cister é uma Ordem Religiosa de carácter contemplativo, cujas origens remontam a 

1098 com a fundação da abadia de Cister na Borgonha2 por uma comunidade de monges 

beneditinos adeptos da pureza inicial do evangelho e da literalidade da Regra de S. Bento, 

escrita no século VI. Os monges aspiravam a um estilo de vida mais simples, em oposição 

à vivência monástica da Ordem de Cluny, a qual contestavam pela sua exuberância e 

opulência. Ambicionavam uma vida em recolhimento e austeridade e rapidamente se 

expandiram, marcando profundamente a Igreja e a Europa do século XII e tendo 

contribuído para o seu desenvolvimento económico e cultural, bem como para a unidade 

do mundo cristão. 

1 Forma de vida que tem como princípio básico a vivência em comunidade e a obediência a um superior. 
Tratava-se de uma relação espiritual entre um mestre e um discípulo. Durante a Idade Média centenas de 
pessoas aderiram a esta forma de vida, ainda que, após a conversão oficial do Império Romano ao 
Cristianismo, muitas o tenham feito, não por vocação, mas para manterem ou alcançarem prestígio social. 
Este facto desencadearia uma reacção contestatária por parte dos que viviam e proclamavam a verdadeira fé, 
face a este modo leviano de "ser cristão". 
2 Deve-se a S. Roberto a fundação desta abadia, o chamado "Monasterium Novum ". 
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Inicialmente a Ordem Religiosa Cisterciense contrapunha os seus ideais de vida, 

baseados na simplicidade monástica, interioridade e austeridade procuradas na solidão e no 

recolhimento, aos ideais então em voga numa Europa feudal, marcada pela exuberância da 

vivência monástica de Cluny, onde a Igreja se apresentava como um poderoso senhor, a 

par dos grandes senhores leigos que fundavam mosteiros e de quem a Igreja dependia 

celebrando Deus no fausto3. 

A Ordem de Cister surge como fruto de uma época marcada por uma vontade 

profunda em reformar as instituições eclesiásticas, evadindo-se da tutela dos grandes 

senhores leigos, numa Europa que se abria cada vez mais ao mundo do dinheiro e da 

economia de mercado. Tratava-se, em suma, de um movimento de renovação espiritual 

enquadrado na reforma da Igreja, iniciada pelo Papa Gregório VII, e expresso na 

conjugação do Eremitísmo e Cenobitísmo, ou seja, no afastamento do mundo, 

concretizando-se, no entanto, sob forma de vida comunitária contemplativa, passada em 

recolhimento e longe dos centros urbanos, em torno de chefes prestigiados, os Abades. 

Estes cuidavam da vida espiritual e temporal do mosteiro e eram servidos por um prior e 

outros oficiais monásticos4. 

Os monges de Cister praticavam à letra a Regra de S. Bento que apelava ao trabalho 

manual como forma de sustento, mas também como forma de combater o ócio, inimigo da 

produção, e apelava à oração que preenchia a maior parte do tempo dos monges5. 

Conservaram o princípio da comunidade de bens, todavia qualquer doação que lhes fosse 

feita estava sujeita a determinadas condições. Assim, para as suas fundações apenas 

3 Os nobres durante séculos, fundaram mosteiros pois fundar um mosteiro significava afirmar o seu poder 
sobre o local ou região de fundação. Surgiram por isso, mosteiros em regiões fronteiriças e locais cujas terras 
pertenciam aos grandes senhores nobres e que necessitavam ser cultivadas e colonizadas. Fundar um 
mosteiro significava também, para quem o fundava, praticar um "acto de piedade", e assim beneficiar da 
piedade divina, alcançando facilmente o céu e conquistando a salvação da alma. Os nobres estavam 
convencidos de adquirirem mérito aos olhos de Deus e da Igreja. Por outro lado, enterrar-se no interior de um 
mosteiro sob a guarda dos monges era um privilégio só deles e assim julgavam beneficiar de uma piedade 
perpétua. 
4 O Tesoureiro, o Sacristão e outros, habitualmente provenientes de classes sociais elevadas e distinguindo-se 
do comum dos religiosos que eram de origem social, mais variada e humilde. 
5 Difundida a partir do século VIII e aprovada pela igreja de Roma, a Regra adaptava-se perfeitamente à 
psicologia humana, às fraquezas, capacidades e virtudes de cada indivíduo. Era conforme ao desejo de 
reforma espiritual em voga na época, e retirava à oração o seu carácter exuberante. Simplificava os 
paramentos e alfaias litúrgicas e conferia ao trabalho manual maior expressão. Tornava sobretudo muito 
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aceitavam terras doadas pelos reis e evitavam receber quaisquer dádivas dos nobres, nada 

aceitando excepto o que estivesse consignado na Regra de S. Bento. Viviam apenas do seu 

trabalho e desta forma garantiam a sua liberdade evadindo-se ao poder dos grandes 

senhores fundadores de mosteiros e podiam tomar as decisões que entendiam melhores e 

mais correctas para a consolidação da reforma espiritual que se propunham concretizar. 

É a Bernardo de La Fontaine, S. Bernardo de Claraval, que se deve a verdadeira 

criação, ou melhor, consolidação da Ordem Religiosa Cisterciense6. Ingressando no 

mosteiro de Cister em 1112, com cerca de trinta pessoas, iniciava uma nova época da 

história cisterciense traduzida na proliferação de mosteiros por toda a Europa, através do 

sistema de fundações e afiliações7. Mas para a expansão de Cister foi muito importante a 

resposta que a espiritualidade da Ordem dava à sociedade aristocrática da época8. Os 

monges de Cister correspondiam aos ideais de uma sociedade de Ordens a qual 

transpuseram para o interior dos mosteiros sob a forma de categorias monásticas. Foram 

eles que deram origem aos "Laboratores", religiosos conversos, irmãos leigos e de origem 

social modesta que possuíam os direitos dos monges, mas que estavam dispensados de 

participar no coro e na lectio. Ocupavam-se essencialmente do trabalho dos campos 

importante o cultivo da terra que servia para o sustento dos monges, e paralelamente contribuía para o 
desenvolvimento económico da região envolvente ao mosteiro. 
6 Referimo-nos a S. Bernardo (1090-1153), garante espiritual de Cister fundou em 1115 a abadia de Claraval. 
Aquando da sua morte em 1153 a Europa feudal contava cerca de 350 mosteiros. O movimento de fundações 
e afiliações continuou em expansão até ao século XIII, altura em que se contabilizavam cerca de 640 
comunidades religiosas espalhadas pelas diversas partes da Europa. Os números que apresentamos nem 
sempre coincidem de autor para autor. Não é nosso propósito indagar os factores responsáveis pelas 
divergências observadas, pelo que aceitámos os mais comunmente mencionados. 
7 A proliferação de mosteiros está relacionada com a falta de recursos suficientes para o numeroso efectivo 
de monges concentrados em Cister. Está também relacionada com a vontade dos religiosos em verem 
proliferar por toda a Europa a sua Ordem. Os monges migraram para outros domínios distantes cedidos à 
abadia, nos quais fundaram novos mosteiros como La Ferté (1113), Pontigny (1114), Morimond e Clairvaux 
(1115), com o estatuto de "Abadias-mãe"'. A expansão dos cistercienses processou-se através de fundações de 
raiz e de afiliações. Ocorreu também "por substituição, sempre que um grupo de cistercienses tomou o lugar 
de outra comunidade que desapareceu, (...). Ocorreu ainda, através da integração de uma anterior 
comunidade que permanecia sob a nova obediência. A expansão da Ordem fez-se igualmente sob a forma de 
tutela de um mosteiro sobre outro e este caso era frequente verificar-se quando se tratava de mosteiros 
femininos cuja assistência ficava entregue à vigilância do abade do mosteiro mais próximo". 
NASCIMENTO. Aires A. - Cister, Documentos Primitivos, Lisboa, Ed. ,Colibri, 1999. Cfr. COCHERIL, 
Maur - Notes sur l'Architecture et le Décor dans Les Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação 
Calouste Gulbenkiam - Centro Cultural Português, 1972, p. 1 .Cfr.BIGET, Jean Louis - Naissance de Citeaux. 
"L'Histoire", n°217,1998, p.33. 
8 NASCIMENTO. Aires A. - Cister, Documentos Primitivos, Lisboa, Ed. Colibri, 1999. pp. 11-12. 
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libertando todo o tempo para os monges do coro, de descendência e linhagens senhoriais, 

se entregarem à clausura e à obrigação do "Ofício Divino " . 

Para a rápida expansão da Ordem de Cister contribuiu o apoio do Clero Secular, 

dos papas e príncipes, cujas funções, obrigações e privilégios não se viram ameaçadas 

pelos ideais cistercienses. Não raras vezes, alguns destes elementos fizeram doações à 

Ordem, convictos do engrandecimento do seu prestígio social e de obterem a eterna 

piedade divina. 

Com o passar dos tempos, Cister foi engrossando o seu património fundiário que, 

habilmente gerido permitiu outros investimentos e melhoramento ou reconstrução das 

instalações existentes bem como a edificação de igrejas, proliferando consequentemente o 

número de casas religiosas. 

Do ponto de vista económico, os monges cistercienses contribuíram para o 

desenvolvimento da Europa através da organização de vastos domínios agrícolas e 

introdução de novas técnicas de cultivo, convivendo gradualmente com o mundo secular. 

O aumento da produtividade garantiu o seu próprio sustento e independência face aos 

grandes senhores laicos e os excedentes ainda integravam o circuito comercial urbano 

alimentando os seus mercados10. 

Cister foi, em suma, uma Ordem que pela sua acção e observância se orientou 

inicialmente para o sobrenatural desprezando as comodidades do mundo e da vida terrena 

mas que, posteriormente, contribuiu para o "materializar" dessa mesma vida, tornando-se 

economicamente uma Ordem religiosa poderosa e com grande prestígio social, 

desprezando os valores espirituais iniciais, para desembocar finalmente no relaxamento de 

si própria. 

A implantação e proliferação da Ordem por toda a Europa foi devida também, à sua 

própria unidade alicerçada em princípios organizativos expressos na Carta de Caridade11. 

Cada mosteiro era autónomo, no entanto todos estavam integrados numa estrutura 

hierarquizada e articulada, assente numa teia de relações de dependência até à Abadia-

9 VAUCHEZ, André -LAge d'or des Grandes Abbayes, "L'Histoire", n°217,1998, pp.24-30. 
10 Cfr. BIGET, Jean Louis -Naissance de Citeaux, "L'Histoire", n° 217,1998, pp.34-36. 
11 Aprovada em 1119 pelo papa Calisto II. Espécie de "Constituição" da Ordem de Cister. 
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mãe . O Abade da Abadia-mãe tinha o direito de visitar anualmente os mosteiros afiliados 

à sua Abadia, e era da sua responsabilidade averiguar o cumprimento da Regra e zelar pelo 

bom funcionamento dos mosteiros. Estava sujeito á correcção que lhe podia ser feita pelo 

Capítulo Geral que reunia anualmente e no qual se tomavam todas as importantes decisões 

relativas à Ordem nele participando todos os Abades e outros responsáveis dos vários 

mosteiros afiliados. Foi pois este tipo de organização funcional que tornou possível a 

sobrevivência e unidade da Ordem ao longo dos tempos e por toda a Europa. 

A Portugal os primeiros monges cistercienses chegaram cerca de 1138,13 integrados 

no contexto de renovação ou reforma espiritual que a Europa conhecia. Ocuparam 

inicialmente a área entre o rio Douro e a região de Lafões, mas acabaram por edificar 

mosteiros por todo o território. 

Segundo o Professor Geraldo Coelho Dias, os primeiros mosteiros da Ordem de 

Cister em Portugal resultaram de "afiliações a Claraval ou de pequenos eremitérios de 

tradição monástica autóctone, que, antes, talvez, tivessem recusado a prática 

beneditina"^. 

Os cistercienses estiveram associados à formação da nacionalidade e ocuparam 

mosteiros inobservantes tendo começado a cultivar a terra em seu redor e contribuindo 

assim, para o desenvolvimento agrícola da região e do país. De facto, as características 

físicas e geográficas do vale do Douro e da região de Lafões eram propícias ao cultivo da 

terra o que permitiu aos monges extraírem dela o seu sustento e paralelamente orarem a 

Deus numa ascese perfeita, longe da confusão citadina. 

Os monges foram proprietários de vastos domínios fundiários de que cuidaram e 

rentabilizaram. Deram a conhecer novas técnicas agrícolas e sistemas de cultivo tais como 

o arroteamento de terras e secagem de pântanos, atraindo desta forma, à região, 

trabalhadores e outras gentes que paulatinamente povoaram o território e que encontravam 

nos mosteiros emprego, protecção e assistência espiritual. 

12 Existiam cinco Abadias-mães: Abadia de Cister (1098); La Ferté (1113); Pontigny (1114); Morimond e 
Clairvaux(1115). 
13 DIAS. Geraldo Coelho - "Cister no Vale do Douro". Irradiação de Espiritualidade e Cultura, ed. 
Afrontamento, 1999, p.31. 
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Ao longo dos séculos XII e XIII surgiram por todo o território português vários 

mosteiros afiliados de importantes Abadias, entre os quais teve particular importância o 

mosteiro de S. João de Tarouca situado no norte do país que, como já referimos, 

apresentava condições propícias à prática da espiritualidade cisterciense15. Os séculos XII e 

XIII corresponderam ao tempo de glória e florescimento da Ordem de Cister por toda a 

Europa e "tendo Portugal uma participação activa no sucesso deste extraordinário 

movimento espirituar16. 

O rei D. Afonso Henriques movido pela fé, mas sobretudo pela necessidade de 

povoar as terras devastadas na luta contra os Mouros e ver o território que já possuíamos 

independente, aceitou os préstimos de S. Bernardo pessoa muito influente junto do papado, 

e que intercedeu a favor da causa da independência nacional17. Como forma de 

agradecimento, D. Afonso Henriques ofereceu a S. Bernardo uma herdade em Alcobaça 

para que nela fundasse um mosteiro. Nasceu assim o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça 

que permitiu consolidar em Portugal a presença dos "Monges Brancos" assim chamados 

devido às vestimentas que usavam e por oposição à designação dos "Monges Negros" 

beneditinos18. 

O mosteiro de Alcobaça, ex-libris da presença cisterciense em Portugal e um dos 

maiores da Cristandade, não foi contudo, a mais antiga fundação em Portugal discutindo-se 

actualmente a primazia do mosteiro de S. João de Tarouca ou de S. Cristóvão de Lafões 

como primeiras abadias a serem instituídas em Portugal.19 

14 IDEM. Ibidem!p.31 
15 Os locais de edificação dos mosteiros eram submetidos à aprovação da Abadia-mãe, e abandonados, se não 
ofereciam as condições necessárias aos ideais de vida da comunidade religiosa. 
16 "Roteiro Cisterciense do Norte de Portugal", ed. Gehvid,1998. 
17 Os Cistercienses constituíram um decisivo apoio junto do Papa Alexandre III tendo em vista o 
reconhecimento da independência portuguesa concedido através da Bula Manifestis Probatum. 
18 Fundado em 1153, por D. Afonso Henriques, nasceu de uma doação feita pelo rei a Bernardo de Claraval. 
Lembramos, no entanto, que a documentação que sustenta a ligação entre D. Afonso Henriques e S. Bernardo 
de Claraval é indiscutivelmente, apócrifa pelo que merece todo o cuidado na sua análise. Alcobaça seria 
Abadia-mãe de outros mosteiros segundo o sistema organizativo de afiliações submetidas à visitação do seu 
Abade. Foi cabeça da Congregação de Alcobaça após a sua constituição em 1570. 
19 Tem-se aceitado a teoria de que o primeiro mosteiro a ser instituído em Portugal em 1143/1144 foi o 
mosteiro de S. João de Tarouca. De origem eremítica e beneditina foi afiliação da abadia francesa de 
Claraval, e afiliou no nosso território outros importantes mosteiros no norte do país tais como os mosteiro de 
Fiães, S. Pedro das Águias e Santa Maria de Aguiar. Cfr. MARQUES, Maria Alegria - Estudos Sobre a 
Ordem de Cister em Portugal, Coimbra, Ed. Colibri. 1998, pp.29-73. A autora defende a primazia de Lafões. 
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O Geraldo Coelho Dias defende a primazia de Tarouca, afirmando que "cerca de 

1140 quando D. Afonso Henriques fizera Carta de Couto aos monges de Tarouca, estes 

viviam sob a Regra de S. Bento o que não significa que não fossem já cistercienses, pois 

também estes assumem por sua a Regra"20. José Ignácio de La Torre Rodrigues admite a 

possibilidade do estabelecimento inicial da comunidade de monges em Lafões, tendo sido 

transladada seguidamente para Tarouca21. 

De Santa Maria de Alcobaça dependeram os mosteiros de Seiça; Santa Maria do 

Bouro e Maceiradão. Registam-se, ainda, alguns de religiosas que a investigação histórica, 

lentamente, vai dando a conhecer conferindo-lhes o lugar que merecem na história 

religiosa. 

Com o passar dos tempos, o isolamento inicialmente procurado pelos primeiros 

monges a fim de edificarem os seus mosteiros começou a ser considerado prejudicial, pois 

fazia com que se perdessem normas diversas do foro administrativo, litúrgico, económico e 

disciplinar, pertinentes no quotidiano dos monges e das várias casas religiosas. Por isso, 

uma forma encontrada de estabelecer relações entre os mosteiros foi integrá-los numa 

estrutura organizacional comum, a que já nos referimos, e na qual cada mosteiro dispunha 

da sua gestão e governo autónomos, podendo eleger o seu Abade responsável pela gestão 

espiritual, organizacional e material do mosteiro, embora necessitasse ser reconhecido pela 

Abadia-mãe estando portanto, a ela subordinado22. O sistema hierárquico de 

interdependência entre os vários mosteiros assentava pois, numa espécie de "correcção e 

ajuda" que os Estatutos da Ordem regulamentavam23. 

" DIAS, Coelho Geraldo - "Cister no Vale do Douro", Irradiação de Espiritualidade e Cultura, ed. 
Afrontamento, 1999, p.31. 
21LA TORRE, Rodrigues José Ignácio - "Cister no Vale do Douro", Evolução histórica de Cister no Vale do 
Douro, ed. Afrontamento, 1999, pp.79-80. 
Ver sobre a "problemática" os autores COCHERIL, Maur; OLIVEIRA, Miguel e MARQUES, Maria 
Alegria, indicadas na bibliografia geral. Destacamos sobre o mesmo assunto a obra do grupo de Estudos de 
História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto- "Cister no Vale do Douro", ed. Afrontamento, 1999. 
22MATOS, Leonor Correia de -A Ordem de Cister e o Reino de Portugal, Lisboa, fundação Lusíada, 1999, 
p.14. A Abadia-mãe não centralizava o poder mas era responsável pelos mosteiros a si filiados. Cabia-lhe 
zelar por todos. O Abade tinha o direito de visitar todos os mosteiros anualmente, com o objectivo de detectar 
ou punir as infracções cometidas face aos Estatutos da Ordem. 
23 "As Abadias são autónomas e interdependentes: nenhuma fica obrigada a prestações pecuniárias a outra 
mas, todas acodem ás dificuldades de cada uma" NASCIMENTO, Aires A - Cister: os Documentos 
Primitivos, Lisboa, Ed. Colibri, 1999, p.10. 

2i 



Em Portugal, a Congregação Cisterciense de Santa Mana de Alcobaça foi instituída 

pelo Papa Pio V em 1567 e por acção do Cardeal D. Henrique Comendatário. Da Ordem 

Chegou a integrar 16 mosteiros masculinos e 7 femininos, segundo o sistema organizativo 

que referimos. O mosteiro de Alcobaça, no entanto, emancipou-se relativamente à Abadia 

francesa de Claraval e tornou-se cabeça da Congregação, passando a assumir as mais 

importantes decisões e responsabilidades da Ordem no nosso país. Dotada de um Abade 

Geral próprio e que dispunha de um poder forte e centralizado, procurou, no contexto de 

reforma que então vigorava, superar a ruína económica e espiritual dos mosteiros 

portugueses que se arrastava desde os séculos XIV e XV, em parte devida à acção dos 

Abades Comendatários acusados de serem maus gestores dos mosteiros. 

Frei Maur Cocheril, monge cisterciense, dedicou três anos da sua vida ao estudo da 

Ordem de Cister em Portugal. Entre os vários estudos publicados elaborou um mapa dos 

mosteiros cistercienses no qual podemos observar a sua localização e distribuição no 

território nacional e constatar a sua predominância no norte do país ( Mapa n.° 1)24. 

O autor critica a emancipação da Ordem portuguesa constituída em Congregação 

pois, segundo ele, a ausência de ligação com o Capítulo Geral e com a abadia de Claraval, 

da qual até então dependiam as abadias portuguesas, provocou um afastamento e 

incumprimento das decisões do Capítulo Geral de Cister, originando a inobservância da 

Ordem e pondo em causa o princípio da unidade da mesma. É, todavia, de realçar que em 

Portugal, após a constituição da Congregação, a Ordem de Cister abriu-se a um período de 

reforma espiritual traduzido na reforma do corpo monástico e formação dos religiosos, 

coincidindo esta, com um período de desenvolvimento económico patente na ampliação e 

melhoramento dos edifícios religiosos existentes e na fundação de outros. 

24 Frei Maur Cocheril, durante três anos da sua vida dedicou-se ao estudo da Ordem de Cister em Portugal 
tendo publicado várias estudos que embora sujeitos a algumas correcções, se revelam fundamentais para a 
investigação e conhecimento da Ordem em Portugal. Na sua obra Routier des Abbayyes Cisterciennes du 
Portugal, Paris, fundação Calouste Gulbenkian - Centro Cultural Português, 1986, p.15, podemos 1er que 
Portugal foi "o país da Europa onde a Ordem de Cister exerceu uma influência profunda e duradoura ...", 
facto que atribuiu a várias condições que não clarifica, mas entre as quais sobressai a ausência da influência 
de Cluny no território nacional e o ascendente dos monges de Cister sobre outras comunidades religiosas, 
como por exemplo, sobre os Cónegos Regrantes de Santa Cruz de Coimbra. 



1- Mapa dos Mosteiros Cistercienses em Portugal 
(Fonte: COCHERIL, Maur - Notes Sur L'Architecture et Le Décor dans Les Abbayes 
Cisterciennes du Portugal, Paris. 1972). 



Até ao século XVI todos os mosteiros subsistiram sem grandes problemas, embora 

tenham conhecido períodos de prosperidade e de decadência. Após a formação da 

Congregação de Alcobaça e realização do Concílio de Trento, no nosso país, o século XVI 

conheceu uma profunda reforma sobretudo ao nível do ramo cisterciense masculino que 

tinha caído em plena degradação moral e ruína material. 

No que respeita ao ramo feminino da Ordem, aparentemente os seus mosteiros 

viviam por este tempo um período de relativo bem-estar patente na renovação e 

reconstrução dos seus edifícios. Contudo, por detrás das belas fachadas e cercas que 

apresentavam, escondia-se uma profunda crise espiritual que, uma vez declarada, só o 

século XVII a combateu através da adopção de profundas reformas inspiradas no 

movimento de renovação espiritual das "Religiosas Recoletas" espanholas, baseadas nos 

princípios propostos por Santa Tereza de Ávila e S. Pedro de Alcântara25. 

Todavia, as casas' religiosas deste período não tiveram os bens, fama e 

protagonismo das suas congéneres medievais. Algumas destacaram-se apenas pelo rigor da 

observância que praticaram mas não desempenharam papel de relevo na vida nacional, 

embora tivessem significativa importância nas regiões em que se situaram. 

1.2. O Norte Cisterciense Português e a Afirmação do Monaquismo 

Feminino 

Foi no contexto de reforma espiritual que caracterizou os séculos XVI e XVII e na 

região Douro Sul do país com belos e calmos lugares e lindas paisagens, onde um 

acidentado montanhoso favorece o isolamento e se conjuga com belos vales cortados por 

pequenos cursos de água que dão de beber aos campos e facilitam o seu cultivo, que 

emergiram as primeiras grandes Abadias quer em monumentalidade, quer na importância 

25"Religiosas Recoletas" porque adoptaram a observância duma reforma espanhola de finais do século XVI 
inspirada por Santa Tereza de Ávila e seguida pelas Carmelitas, e inspirada também por S. Pedro de 
Alcântara e seguida pelos Fransciscanos. As religiosas levavam uma vida austera e de grande recolhimento, 
mais, que outras religiosas cistercienses, desejavam muito a solidão. 
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que tiveram no desenvolvimento nacional. Neste contexto, surgiram também, mosteiros de 

menores dimensões, mas nem por isso menos interessantes, e que marcaram 

significativamente os locais em que apareceram alterando profundamente a sua paisagem 

(Mapa n.° 2)26. 

Vários investigadores têm avançado diversas explicações para a predominância de 

mosteiros cistercienses na região norte do país e sobretudo na região Douro Sul27. O Norte 

português não só permitiu a entrada dos monges de Cister em Portugal como satisfazia 

plenamente as aspirações e desejos dos religiosos pois, ali encontravam o ambiente que 

necessitavam para a prática da sua Regra e espiritualidade. 

Foi na região norte que se instituiu a primeira abadia de observância cisterciense 

masculina, referimo-nos a S. João de Tarouca. Instituíram-se também outros importantes 

mosteiros femininos desta mesma observância entre os quais mencionamos como exemplo, 

o mosteiro de Nossa Senhora da Purificação situado em Moimenta da Beira28, o mosteiro 

de Nossa Senhora da Assunção que se localiza em Tabosa, o mosteiro de S. Pedro e S. 

Paulo em Arouca . 

Entre os mosteiros que mencionámos, está a última fundação cisterciense feminina 

em Portugal, o Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, que escolhemos para 

nosso objecto de estudo e dissertação. É nosso objectivo conferir-lhe o justo e merecido 

lugar na História Religiosa da Ordem de Cister na sua vertente feminina, assim como na 

História, em geral. 

• No norte do país podem estabelecer-se três núcleos de predominância de mosteiros cistercienses: o do 
Minho que engloba as bacias dos rios Minho, Lima e Cávado; o núcleo que engloba todo o sul Douriense 
destacando-se uma maior concentração de mosteiros na região de Lamego. Esta região, forma só por si um 
terceiro núcleo no qual encontramos mosteiros de menor impacto nacional e de fundação mais tardia, mas 
não de menor importância e interesse 
27MARQUES, Maria Alegria, autora de vários estudos Sobre os Cistercienses em Portugal, BORGES, Júlio e 
FERNANDES, António Almeida, na "Revista Beira Alta", imprescindível para o estudo de Cister no Vale do 
Douro, mas também merecem toda a nossa atenção GUSMÃO, Artur Nobre e o padre OLIVEIRA, Miguel 
cujos trabalhos contribuíram para o despertar em Portugal de um enorme interesse pela Ordem Cisterciense. 
28 Nele se praticou a Observância Cisterciense. mas juridicamente estava ligado à Ordem Beneditina. 
29 Por razões metodológicas englobamos o mosteiro de S. Pedro e S. Paulo de Arouca na região norte do país, 
tomando como linha divisória territorial o rio Mondego. 
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1.3 Espiritualidade e Monaquismo Feminino Cistercienses 

A princípio a Ordem de Cister foi uma ordem eminentemente masculina, apenas 

admitindo monges e só a eles conferindo importância. O ramo feminino não merecia 

qualquer atenção por parte da Ordem, ou seja, dos monges. Esta atitude não invalidou, no 

entanto, que várias senhoras piedosas se associassem em comunidade e se consagrassem à 

oração e ao trabalho manual, numa busca permanente de Deus segundo as normas de 

Cister. 

Foi em França, concretamente na região de Arles, que se organizaram os primeiros 

exemplos conhecidos de comunidades de religiosas. Praticavam uma Regra estabelecida 

cerca de 500, pelo bispo Cesário de Arles e que tendo sobrevivido ao desgaste do tempo 

chegou até ao presente permitindo aos investigadores contemporâneos o seu estudo e 

conhecendo-se desta forma, o quotidiano das ditas comunidades que, por sua opção, 

"morriam para o mundo", isto é, queriam viver isoladas e recolhidas em estrita e perpétua 

clausura. Surgiram então os mosteiros, locais ideais para se operar a ruptura com o mundo 

exterior e no seu interior viver-se uma vida inteiramente dedicada a Deus através da 

piedade, do canto, da oração e meditação. Uma vida submetida à obediência, à disciplina, 

rigor e costumes em que o único elo de ligação com o mundo exterior era a porta da igreja, 

que no entanto, não era utilizada pelas religiosas pois isso significava contactar de novo 

com o mundo terreno de que se tinham evadido. Na igreja existia um espaço próprio para 

as religiosas assistirem à Eucaristia e às cerimónias litúrgicas, o qual estava separado do 

espaço destinado aos restantes fieis. Muitas vezes a separação era demarcada por grandes 

grades que consolidavam a ruptura entre o mundo terreno e o mundo espiritual. 

Graças ao bispo de Arles, as mulheres entraram na vida religiosa como os homens. 

O seu quotidiano decorria de forma semelhante ao quotidiano dos monges, cumprindo uma 

Regra muito específica quanto à rotina diária. O deitar, levantar; rezar; vestir; tarefas a 
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realizar; condutas a adoptar, tudo estava definido na Regra que todos cumpriam . 

Contudo, a condição de mulher fazia delas seres frágeis, influenciáveis e vulneráveis a 

tentações, o que obrigava à adopção de regras de acordo com estas condições subjacentes 

à mulher. Por consequência, as religiosas deviam estar protegidas em todos os aspectos da 

sua vida, e só o mosteiro e uma vida em estrita clausura lhes garantiam a necessária 

protecção e segurança31. 

As senhoras piedosas que optavam pela vida religiosa faziam-no por fé e devoção. 

Renunciavam totalmente aos bens materiais, ao conforto e outras comodidades. As viúvas 

vendiam ou doavam tudo o que herdavam dos maridos e as donzelas abdicavam das 

heranças dos pais. Despojadas de tudo o que era material, abdicavam também das suas 

criadas e habituavam-se a uma vida em comunidade, sem privilégios pessoais e sob a 

direcção de uma religiosa a quem deviam respeito e obediência32. 

No desabrochar para a vida religiosa feminina eram geralmente as senhoras 

aristocratas que entravam nos mosteiros. A partir do século XII o monaquismo feminino 

brotou por toda a Europa marcando-a com os seus valores e servindo-a nas suas 

necessidades sob os pontos de vista económico e social33. A partir de então, todas as 

classes sociais tiveram um acesso mais fácil à vida religiosa assistindo-se paralelamente, à 

criação e proliferação de novas Ordens religiosas e respectivas casas. 

Um grande número de mulheres escolhia como sua forma de vida, a clausura. Umas 

faziam-no por vocação e devoção; outras, por motivos diversos entre os quais razões 

sociais e económicas. Desta forma, muitas jovens ingressavam na vida religiosa sem ser 

essa a sua vontade e contribuindo por isso, para o relaxamento da mesma. 

Quando falamos em "Regra", Referimo-nos ao conjunto de normas e prescrições do bispo de Aries, 
aplicadas às primeiras comunidades de religiosas organizadas e cujos princípios eram comuns aos praticados 
no ramo masculino. 
31 Segundo o bispo de Aries, as "tentações ruins" entendidas como grandes pecados e que era preciso evitar, 
eram a "cobiça do homem" e o "pecado da língua". A mulher facilmente cede ás tentações da carne e fala 
demais. 

Referimo-nos à Abadessa. Religiosa a quem o mosteiro é confiado e que tem a responsabilidade de o gerir 
e dirigir espiritualmente. 
33 A forma mais comum de proliferação dos mosteiros femininos foi a "tutela". Os mosteiros femininos 
colocavam-se sob a afiliação das instituições masculinas e praticavam a mesma observância. A sua expansão 
foi tão intensa que o Cardeal Jacques de Vitry em finais do século XIII referiu que "os mosteiros femininos 
cistercienses se multiplicam como as estrelas do céu. " LEKAI, Louis J. - Idéales y realidades, Barcelona, 
1987, p.452. Deve-se ao Papa Inocêncio IV a lei que estipulou a proibição de mais afiliações femininas. 
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Nos mosteiros as jovens podiam aprender a 1er e escrever e por isso muitos pais 

colocavam neles as filhas para receberem formação adequada aos padrões mentais da 

época, casando-as posteriormente com maridos de estatuto social proporcional ao das 

jovens34. Algumas preferiam ficar no mosteiro quando era essa a sua vocação, porém, 

havia aquelas que ali ficavam devido à tradição das famílias aristocratas em fazerem uma 

filha seguir a vida religiosa. Existiam casos em que as famílias não podiam dar às jovens 

um dote para o casamento e assim "casavam-nas" com o mosteiro. No entanto, na Idade 

Moderna o dote de entrada no mosteiro era tanto ou mais elevado que o necessário para o 

casamento, pelo que as jovens ficavam no mosteiro quando não encontravam um marido, e 

porque era socialmente melhor aceite esta atitude, que viver solteira e sobrecarregando em 

despesas os familiares. 

A abundância de religiosas sem vocação e a proliferação de mosteiros e Ordens, 

foram os responsáveis pelo relaxamento da vida claustral. Todavia, foram também estes os 

motivos que justificaram a profunda reforma espiritual, assente no regresso às práticas 

puras do evangelho, na simplicidade, austeridade e recolhimento, posta em prática no 

século XVII e relacionada com o movimento de Recoletas iniciado em Valladolid por 

Santa Teresa de Ávila. 

Em 1563, na última sessão do Concílio de Trento chamou-se a atenção para a 

necessidade de cumprir e respeitar rigorosamente a Regra de S. Bento que, desde os 

séculos X e XI, se expandira pela Europa, quer na sua forma primitiva, quer na sua forma 

posteriormente reformulada por S. Bernardo e cujos ideais de Clausura, piedade, trabalho 

intelectual e manual não eram cumpridos como deviam. Nasceu, então, um movimento de 

reforma e renovação espirituais que culminaria nos finais do século XVI e princípios do 

XVII em toda a Europa, abarcando todas as Ordens religiosas sobretudo as que se 

baseavam na Regra de S. Bento, não excluindo os mosteiros femininos. 

Em Portugal, a reforma fez-se sentir essencialmente nos mosteiros de fundação 

tardia, apesar da sua breve duração, já que o Liberalismo se aproximava e com ele dá-se 

início do encerramento dos ditos mosteiros. 

34 A educação das jovens donzelas começava pelos ensinamentos da mãe, seguia-se um preparação moral 
dada pelo padre e, finalmente cabia á jovem, decidir a sua vida, isto é, e se queria ou não ingressar no 
mosteiro. 
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Religiosos e religiosas seguiam basicamente a mesma Regra e liturgia formando 

uma só Ordem. No entanto, a vida das religiosas concretizava-se de forma muito distinta 

devido sobretudo à prática de uma rígida clausura, que no século XVII se cumpriu 

rigorosamente, mas que no século seguinte esmoreceu. 

Era a clausura que colocava as religiosas na dependência dos mosteiros masculinos 

e dos seus monges. Eles eram o elo de ligação entre o interior do mosteiro e o mundo 

exterior ao qual as religiosas não podiam e não queriam aceder. Eles eram os seus guias 

espirituais e conselheiros, responsáveis pelo bem estar moral e material das religiosas. Sem 

eles, a clausura cisterciense do ramo feminino não seria possível pois a regra não admitia o 

princípio da sua independência35. 

Os documentos oficiais dos Capítulos Gerais da Ordem de Cister em Portugal 

fazem referência à fundação de mosteiros femininos, filiais dos masculinos que 

geograficamente lhes ficavam próximo, e eram confiados aos seus Abades. 

Os mosteiros femininos integravam-se pois na estrutura organizacional da Ordem 

cisterciense numa relação de dependência, característica de toda a Europa. Porém, era 

evidente a pouca vontade dos mosteiros masculinos em aceitar afiliações femininas devido 

aos transtornos que estas lhes causavam e porque exigiam a disponibilidade de monges 

professos, Capelães e Confessores, que deviam auxiliá-las em todas as suas necessidades. 

Aliado a tudo isto registam-se também prejuízos materiais e despesas que os mosteiros 

femininos muitas vezes implicavam36. 

Em Portugal, à semelhança de toda a Europa, cedo se formaram comunidades de 

mulheres religiosas fieis aos princípios da Regra de S. Bento, valorizada por S. Bernardo, e 

que praticavam uma observância paralela às instituições da própria Ordem. Não obstante, 

estas comunidades transformaram-se em casas religiosas afiliadas dos mosteiros 

masculinos e após a fundação da Congregação de Alcobaça, todas foram alvo de uma 

~ O motivo da dependência em relação aos mosteiros masculinos é essencialmente a clausura das religiosas 
que as impedia de transpor os limites da cerca do mosteiro e as colocava sob a alçada de um monge, 
responsável pela resolução de problemas diversos relacionados com o mundo exterior ao mosteiro. 
36 A assistência espiritual prestada às religiosas exigia a disponibilidade dos Confessores, Capelães e Abades. 
Quanto a estes, a sua presença ou a de ura seu representante era obrigatória sempre que alguma religiosa 
fazia os seus votos. A administração das terras nem sempre gerava lucro. Como era a principal fonte de 
rendimento das religiosas, por vezes surgiam grandes problemas e preocupações que os monges tinham de 
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profunda reforma espiritual aproximando-se, assim, dos ideais puros do evangelho e 

praticando uma rigorosa observância. 

No nosso país, os primeiros mosteiros femininos cistercienses deveram-se à acção e 

devoção das infantas D.a Teresa; D.a Mafalda e D.a Sancha, filhas de D. Sancho I37. Ainda 

no decorrer do século XIII foram fundados os mosteiros de Santa Maria de Cós (1241); S. 

Bento de Cástris (1275); Santa Maria de Almoster (1287) e S. Dinis de Odivelas (1295)38. 

Já na Época Moderna assistiu-se à renovação espiritual da Ordem, fruto da reforma 

da Igreja iniciada em toda a Europa e fruto do movimento designado de "Recoletas", no 

que respeita ao ramo feminino Cisterciense. Paralelamente, registou-se a ressurreição e 

prosperidade dos mosteiro e um melhoramento dos seus edifícios. Esta proliferação e 

consequente prosperidade de casas religiosas está intimamente relacionada com a 

supressão dos Abades Comendatários, nefastos aos interesses das casas que dirigiam e 

considerados responsáveis pela ruína de muitas. 

A partir dos finais do século XVI, em reunião, o Capítulo Geral da Congregação de 

Alcobaça delineou todo um plano de reorganização da Ordem e restauração dos seus 

edifícios, permitindo a fundação de outras instituições entre as quais nos interessam 

particularmente as fundações femininas de S. Bernardo de Portalegre (1518)39; Santa Maria 

de Tavira (1530); Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da Beira (1596) que, como 

já tivemos oportunidade de referir, praticou a observância cisterciense mas estava ligado 

juridicamente à Ordem Beneditina; Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo (1653)40; 

resolver e socorrer economicamente. Eram basicamente estes os motivos de relutância em os mosteiros 
masculinos aceitarem sob sua tutela os mosteiros femininos. 
37 Respectivamente os mosteiros de Lorvão (1201); Arouca (1224) e Celas (1219). Ver OLIVEIRA, Miguel -
História Eclesiástica de Portugal, Publicações Europa América, 1994. IDEM - Origens da Ordem de Cister 
em Portugal, Coimbra, 1951. Cfr. COCHERIL. Maur - Études sur le monachisme en Espagne et au 
Portugal, Paris, éd. Belles Letres, 1960. IDEM- Routier des Abbayes Cisterciennes au Portugal, Paris, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Português, 1978. 
38 Sobre estes mosteiros consultar as várias obras de COCHERIL, Maur, indicadas na Bibliografia Geral. 
Relativamente ao mosteiro de Santa Maria de Cós ver GOMES, Saúl António e SOUSA, Cristina Maria 
André Pina - "Intimidade e Encanto", O Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Cós, Leiria. Ed. Magno. 
1998. 
39 Fundação devida a D. Jorge da Costa, bispo da Guarda, com o objectivo de nele recolher religiosas sem 
dote mas, erigido por D. Fernando Coutinho da Silva, bispo de Silves, e entregue à Ordem de Cister em 
1530. 
40 Fundado por Frei Vivardo de Vasconcelos Abade do mosteiro do Desterro. A pedido do rei. No século 
XVII, passou à Ordem de Cister entrando nele algumas religiosas provenientes do mosteiro de S. Bento de 
Castris. 
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Nossa Senhora da Assunção de Tabosa (1692), objecto do nosso estudo41. Foi, no entanto, 

durante este período que muitos mosteiros femininos mergulharam em plena decadência 

moral, tornando-se estritamente necessária a sua recuperação espiritual. Neste contexto de 

reforma e recuperação espirituais, salientam-se no século XVII, os mosteiros de Nossa 

Senhora da Nazaré do Mocambo e Nossa Senhora da Assunção em Tabosa, conhecidos 

pela prática de uma rigorosa observância, marcada pelo desejo de uma vida de 

recolhimento e austeridade sem existir, contudo, qualquer ligação à reforma de Trapa, 

mais austera que a estrita observância cisterciense, numa busca permanente de Deus. 

GUSMÃO, Artur Nobre - Os mosteiros de Cister na Época Moderna, "Lusíada", Voi. III.. n°10, 1957 
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2. O MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE 
TABOSA 

2,1 Enquadramento Histórico - Geográfico 

O Mosteiro feminino de Nossa Senhora da Assunção fica situado em Tabosa, 

lugar a Oeste da freguesia do Carregal, concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu, 

comarca de Moimenta da Beira e diocese de Lamego (Mapas n.° 3 e 4)43. 

A freguesia do Carregal, situada no seio da serra da Lapa a setecentos e vinte e 

cinco metros de altitude, apresenta fraca densidade populacional tal como toda a região44. 

De clima muito rigoroso e com Invernos prolongados, é extremamente pobre em recursos 

económicos, predominando o sector primário, onde uma agricultura frustre e a pecuária são 

as principais actividades económicas e a garantia de subsistência para uma gente humilde e 

laboriosa45. 

" Designado de "Convento de S. Bernardo" pelo facto de nele as religiosas terem praticado a Regra de S. 
Bento revista por S. Bernardo mas cuja designação nos aparece plenamente assumida, assim constando do 
Inventário do Património Arquitectónico da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
4 sWo séc. XVIII (Carregal) era vigoraria da apresentação do ordinário no termo de Vila da Rua (antigo e 
extinto concelho de Caria ao qual pertenceu até 1855). Foi instituída como paróquia desde a Idade Média 
altura que se desmembrou da de Santa Maria de Caria de Susã com a qual tinha principiado como simples 
capelania. A actual igreja matriz foi construída pelos donatários Álvaro da Costa e D. Maria Rebelo em 
1545 e tem como orago o Espírito Santo". Verbo, Enciclopédia, vol. .4 p.1170. " (...) tem hospital para os 
pobres e com bastantes rendas, tem além disso hum mosteiro de freiras Bernardas (...)". ANTT - Memória 
Paroquial, vol. 42, n°45 1758. 
Cfr. LEAL, Pinho - Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, Mattos e Moreira, 1873 - 1890,vol.9, p.476. 
CARREGAL provém do termo latino "Carricale" derivado de "Carex" -juncos de terrenos alagados que 
aqui podiam existir, dado tratar-se de uma depressão larga, cortada por um ribeiro de certa importância, o 
Aviasca". "Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira" vol. XXX, Lisboa, Editorial Enciclopédia, Lda, 
S/d. p.494. 
44 A freguesia conta com 617 habitantes. I.N.E. Censos 91 

45 "Os fructosprincipaes eram o milho o trigo, vinho e castanha". A.N.T.T.- Memória Paroauial vol.42. 
n°45, 1758. 
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As raízes históricas do lugar de Tabosa são muito antigas, a avaliar pela toponímia 

e pela sua ligação à sede de paróquia, "Carregal"46. Toda a freguesia pertenceu outrora ao 

concelho de Caria, e foi vigararia da apresentação do Ordinário no Termo da Vila da Rua. 

Hoje eclesiasticamente é anexa de Caria e pertence ao bispado de Lamego. Foi pertença de 

D. Egas Moniz e de seu irmão D. Mem Moniz, já que a antiga Honra de Caria com todo o 

seu vasto Termo foi deles47 

2.2. Fundação do Mosteiro 

Tabosa é um pequeno, calmo e encantador lugar que a História Religiosa quis tirar 

do anonimato brindando-o com a última fundação feminina cisterciense em Portugal, o 

Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa48' 

O mosteiro, erigido nos finais do século XVII destinava-se a recolher religiosas que 

desejavam praticar a observância ditada pela Regra de S. Bento, renovada por S. Bernardo 

e inspirada pelas reformas de Santa Teresa de Ávila e S. Pedro de Alcântara, que 

propunham uma vida mais austera e de maior recolhimento resultando daqui a designação 

de "Recoletas"49. Surgiu após um período de relaxamento na Ordem, verificado em quase 

" TABOSA "provém do termo latino Tabulosa, ou antes, de um mui antigo nome comum que tem esse por 
étimo derivado de Tábuia, como até se vê da forma antiga Tavoosa, no séc. XIII, significando uma ponte de 
tábuas sobre um pequeno ribeiro tributário do Aviasca. (...) lugar da freguesia do Carregai, foi notável pela 
existência de um convento de freiras Bernardas ". Grande Enciclopédia Portuguesa e brasileira ", vol. 
XXX, Lisboa, Editorial Enciclopédia, Lda s/d, p.494. 
No mesmo concelho existe uma outra localidade designada "Tabosa das Amas" da freguesia da Cunha e 
confundida por muitos autores com "Tabosa do Carregar. Crf. COCHERIL, Maur - Routier des Abbayes 
Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1978, p. 99 que 
refere "Il faut éviter de confondre deux localités voisines portant le même nom de Tabosa... ". 
47 " Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira" vol. XXX Lisboa, Editorial Enciclopédia, Lda, s/d, p.494. 
4? Um outro mosteiro cisterciense feminino tinha sido fundado no nosso território no mesmo século: O 
mosteiro de Nossa senhora da Nazaré do Mocambo. Fundado oficialmente em Lisboa em 23 de Dezembro 
de 1653 por acção do Abade do mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, Frei Vivardo de Vasconcelos. 
LEROUX, Gérard - Notices de Trois Sœurs, Toutes Trois Moniales de L Abbaye de Tabosa (Portugal) au 
XVIII siècle, Extrait de "Cîteaux", fasc. 1 - 4,1993, p. 3 55. 

Ver sobre o assunto COCHERTL, Maur - Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação 
Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1978, p.99. "(..,) não se sabe ao certo quando esta reforma 
terá sido introduzida em Portugal ...".Para LEROUX Gérard - Notices des Trois Soeurs , Toutes Trois 
Moniales de LAbbaye de Tabosa (Portugal) au XVIII Siècle Extrait de "Cîteux", Fasc.l-4.I993,p.355 esta 
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todos os mosteiros dos séculos XIV e seguintes. Destacou-se precisamente pelo rigor da 

observância que nele se praticou, ganhando fama e prestígio na região e no país em geral. 

Resultou das circunstâncias da vida de uma nobre, poderosa e caridosa senhora, de nome 

Maria Pereira, e da sua devoção pela Virgem Nossa Senhora da Assunção e pelos 

patriarcas S. Bento e S. Bernardo cuja Regra foi posta em prática no interior do mosteiro. 

Da devoção da fundadora à Senhora da Assunção, resultou que o mosteiro e igreja fossem 

postos sob o patrocínio de Maria, Senhora da Assunção.(Fotgs.1,2,3)50. 

Conhecer um pouco a bondosa, devota e piedosa D.a Maria Pereira é compreender 

melhor o aparecimento deste mosteiro num local tão isolado, inóspito e distante dos 

centros de decisão política e até religiosa do país. 

Longe estava o tempo em que a formação da nacionalidade se entrecruzava com a 

fundação de mosteiros nesta região, pois deles e da acção dos seus monges dependiam o 

aproveitamento e povoamento das terras que então se conquistavam aos Mouros. 

Chegados ao período do Antigo Regime, nada justificava a edificação de um 

mosteiro sem um objectivo verdadeiramente fundamentado em terras tão distantes de tudo 

e de pouca importância para o desenvolvimento do país, não fora o facto deste mosteiro ser 

inteiramente suportado na sua construção e sustento das religiosas pela sua fundadora que 

nele aplicou todos os seus bens. 

Relembramos a relutância e resistência dos Abades dos mosteiros masculinos da 

Congregação de Alcobaça, em aceitarem sob sua tutela as fundações femininas, o que 

inviabilizava ainda mais a fundação deste mosteiro. Indagamos por isso os motivos que 

originaram a sua aprovação por parte das instituições e autoridades responsáveis, isto é, a 

Congregação de Alcobaça, o rei e o bispo, num local e região conhecidos pela abundância 

de mosteiros51. 

"«ova comunidade " praticava os Estatutos das Religiosas Recoletas espanholas, publicados em Valiadolid 
em 1604 sob o título "Constituaones de las monjas Recolletas Bernardas, conforme a los Sagrados 
Concílios, e Regia dei Santíssimo Patriarca S. Benito", e que também está na origem da fundação do 
mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo. 
50Fruto da grande devoção da fundadora, encontramos na igreja as bonitas imagens dos Patriarcas S. Bento e 
S. Bernardo, enquadrando no Altar-mor Nossa Senhora da Assunção. Esta última aparece em outros locais 
da igreja mas, sobretudo, decora magnificamente o portal nascente de acesso ao templo. 
31 Referimo-nos ao rei D. Pedro II e ao bispo de Lamego D. José de Menezes. 
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1 - S. Bernardo. Altar - Mor da Igreja de Nossa Senhora 2 - S. Bento. Altar - Mor da Igreja de Nossa Senhora 
da Assunção de Tabosa. da Assunção de Tabosa. 

3 - Senhora da Assunção. Altar - Mor da Igreja do Mosteiro de Tabosa. 



D.a Maria Pereira era filha de Francisco Rebelo de Carvalho e de Maria Rebela 

Pereira, casal aristocrata e de prestígio na região pelo avultado património fundiário que 

possuía. Senhora de sólida formação moral que se reflectiu fortemente na sua vida, era 

natural de Sernancelhe, moradora no Carregal no lugar de Tabosa, na Quinta da Luz, 

herança de seu primeiro marido Diogo Ribeiro Homem, por morte deste52. Contraíra 

segundas núpcias com Paulo Homem Teles, senhor de ditoso estatuto social, pois era 

fidalgo da Casa Real, Tenente-General de Cavalaria e Governador das Armas da Província 

da Beira53. 

Dotada de muitas virtudes religiosas e humanas, abastada de bens fundiários 

herdados de seus pais e parentes, e outros que lhe couberam das partilhas feitas com os 

respectivos herdeiros de seus maridos, respeitada pelos moradores do Carregal e povoações 

limítrofes quer pela sua riqueza e ascendência, quer pelo cargo público de seu segundo 

marido, quis o destino deixar de novo viúva D.a Maria Pereira e sem herdeiros legítimos. 

Resolveu a bondosa senhora entregar-se à fundação de obras pias pelo que 

manifestou o desejo de edificar na sua Quinta um mosteiro. 

Nascia assim o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, produto das 

circunstâncias da vida da fundadora e, sobretudo, produto da sua grande fé e devoção 

pelos patriarcas S. Bento, S. Bernardo e Senhora da Assunção. Destinado a acolher uma 

comunidade de religiosas dispostas a professar a Regra de S. Bento e a viver sob a 

obediência, protecção e jurisdição do Abade Geral da Congregação de Santa Maria de 

Alcobaça, o mosteiro erguer-se-ia altaneiro, entre o casario de Tabosa. 

Em 22/04/1692 a casa de D.a Maria Pereira deslocou-se o Tabelião afim de realizar 

a "Escritura de Doação, Dotação e Fundação" do mosteiro de Nossa Senhora da 

3" "Na Vila de Sernancelhe houve duas Piarias Pereiras, parentas dos Condes da Feira, nobres e ricas 
ambas e cada uma com o seu nome ligado à fundação de um mosteiro. Há quem, por equívoco julgue que 
elas foram uma só (...) "MOREIRA. Vasco - Terras da Beira, Cernancelhe e seu A Ifoz, Porto, (ed. Fac-
similada. Sernancelhe), 1997, pp. 338-339. 
53 IDEM. ibidem. 
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Assunção precedida naturalmente de todas as diligências necessárias tais como as 
~ r ■ i- • • • 54 

autorizações regias, religiosas e civis . 

Ao acto solene da "Escritura" assistiram como primeira outorgante, D.a Maria 

Pereira, e como segundos outorgantes e representando a Congregação de Alcobaça, os 

Abades D. Diogo de Castelo Branco, Abade do mosteiro de S. Pedro das Águias e D. 

Manuel Coelho, Abade do mosteiro de Santa Maria de Salzedas. Comissários e 

Procuradores do Abade Geral Esmoler-mor da Congregação. Estavam devidamente 

documentados com procurações que lhes conferiam os poderes e competências necessárias 

para em nome da Congregação assinarem a 'Escritura" da fundação do mosteiro e 

tomarem todas as medidas e decisões que entendessem convenientes para a sua efectuação. 

E "logo pel los ditos Padres Dons Abades (...) foi dito (...) que eles em nome do dito 

Reverendíssimo Padre Dom Abade Geral e de toda a Congregação (...) podiam e deviam 

de direito aceitar (...) a Doação e Dotação (...) com todos os encargos, clausulas, 

condições e obrigações nesta Escritura declaradas" estabelecidas por D.a Maria Pereira 

para a fundação do mosteiro55. 

À data da realização da 'Escritura", já D.a Maria Pereira tinha iniciado as obras de 

construção do mosteiro como se constata pela leitura de excertos da "Escritura": "D.a 

Maria Pereira (...) determinou fundar como em effeito tem fundado no dito lugar de 

Taboza, um mosteiro para religiosas (...) no qual há feito alguns gastos e está com os 

requisitos necessários para poder ter clausura e as freiras suficientes,:.'"56. As obras eram 

custeadas pelas rendas que a fundadora recebia das suas propriedades e outros bens 

fundiários que possuía, e que aplicava como melhor entendia na construção do mosteiro, 

pois como ela dizia "não tinha herdeiros legítimos" a quem os deixar. No entanto, da 

leitura das cláusulas da "Escritura" de fundação do mosteiro verificamos que a fundadora 

~4 B.N.L.Cod.300.Fol.203-208V°.Trata-se de um documento que engioba um traslado da "Petição" de D. 
Maria Pereira dirigida à Congregação de Alcobaça, engloba o "Despacho Régio " e "Despacho da Junta do 
Defini tório" sobre a dita Petição, a "Relação de Bens" que a fundadora dota o mosteiro, o "Termo que 
assinaram os Officiais da Câmara Nobreza e Povo do Concelho de Caria", e ainda as "clausulas" impostas 
por D. Maria Pereira à Congregação, para a fundação do dito mosteiro. Grande parte do documento encontra-
se deteriorado e portanto de muito difícil leitura. Todavia, a sua análise resultou muito do conhecimento que 
possuímos sobre a fundação do mosteiro, dada a falta de outros documentos existentes sobre o mesmo. 
5_5 B.N.L.Cod.300. Fol.206V. 
36 B.N.L.Cod.300.Fol.203. Escritura de Doação, Dotação e Fundação do Mosteiro de Nossa Senhora da 
Assunção de Tabosa. 
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se preocupou em estabelecer dois lugares perpétuos no mosteiro, destinados a duas 

parentes suas57. 

Antes de aprovada a fundação do mosteiro, constatamos, com base na leitura da 

"Escritura" que estavam iniciadas algumas dependências monásticas tais como as oficinas, 

a casa de hospedaria, as celas para as religiosas e a cerca que envolvia todo o vasto 

complexo monástico. Todavia, um relato sobre a chegada das religiosas ao mosteiro, do 

punho de uma religiosa e por nós analisado, contraria esta informação e refere que o 

mosteiro quando as religiosas chegaram a Tabosa vindas de Lisboa afim de iniciarem a 

vida de clausura ainda não oferecia as condições indispensáveis para uma vida com o 

mínimo de dignidade58. 

O grande desejo de D.a Maria Pereira era o mosteiro concluído com a brevidade 

possível. Na região não existia qualquer outro reformado para acolher senhoras e donzelas 

piedosas que desejassem seguir o caminho de Deus em maior recolhimento de vida. Este 

facto incentivava a fundadora na prossecução do seu objectivo, que lhe trazia certamente 

fama e prestígio, pois ao fundar o mosteiro D.a Maria Pereira prestava efectivamente um 

serviço à comunidade e promovia a religião ao mesmo tempo que garantia a salvação da 

sua alma e da sua família, adquirindo o direito de enterrar-se no mosteiro sob a guarda das 

religiosas que todos os dias rezavam missas pelas suas almas59. 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção surge-nos como uma forma de 

consolidação do poder e prestígio pessoais da fundadora, perpetuando no tempo a sua 

memória mas também como forma de afirmar a sua fé e devoção, motivos que, na verdade 

estiveram na origem da fundação do mosteiro. 

Em 1685 iniciaram-se as obras de construção da igreja de Nossa Senhora da 

Assunção. Paulo Homem Teles, segundo marido de D.a Maria Pereira, ainda era vivo e já a 

" B.N.L.Cod.300. Fol.203V°. Temos dúvidas quanto à não existência de quaisquer herdeiros legítimos já que 
na Escritura existe uma clausula em que a fundadora reserva perpetuamente no mosteiro, dois "lugares 
graciosos" para duas parentes suas. Cerca de 1841 apareceram alguns herdeiros reivindicando a posse e bens 
do mosteiro quando se providenciava a incorporação dos seus bens nos bens da Fazenda Pública. 
58 B.N,L, Cod 1254, Fols, 17-17V0, Fol. 68, 
,9 Por "família" entenda-se não somente familiares de sangue ou por afinidade matrimonial, mas todos 
aqueles que querendo recolher-se no mosteiro, em alguma altura da sua vida lhe doavam todos os bens 
como forma de pagamento de dote e propina. 
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piedosa senhora evidenciava a sua vontade em patrocinar obras pias . A sua fé e devoção 

são, pois, as razões principais da fundação do mosteiro, tal como já dissemos, e não 

propriamente a vida de solidão de D.a Maria Pereira, após a morte do referido marido. 

A escolha da Ordem de Cister para afiliação do mosteiro de Tabosa adveio 

certamente não só da devoção da fundadora por S. Bento e S. Bernardo, mas também da 

segurança que a Regra lhe inspirava no domínio espiritual, numa época em que se 

pretendia combater a decadência moral promovendo a renovação espiritual das religiosas e 

religiosos. Pretendia a fundadora pôr em prática no seu mosteiro uma rígida observância 

assente nos princípios puros do evangelho, à semelhança das práticas das primeiras 

comunidades de religiosas organizadas à margem das Ordens, mas que exerciam a 

verdadeira fé e vocação. 

Para a instituição de qualquer mosteiro eram necessários o consentimento da 

Congregação, do rei e do Prelado diocesano61. Neste sentido, D.a Maria Pereira enviou à 

Congregação de Alcobaça e ao rei uma 'Tetição", afim de obter as respectivas licenças 

para fundação do mosteiro em suas próprias terras62. 

A "Petição" e o "Despacho" que sobre ela recaiu fazem parte do texto da 
ccEscritura" de Fundação Doação e Dotação do mosteiro realizada em 22/04/1692, tal como 

já referimos. O Despacho saído da Congregação foi favorável ao pedido da fundadora e 

exarado em 1/05/1691 pelos padres do Definitório da Congregação (Ap.doc. n°l)63. Da 

leitura de ambos os documentos depreende-se que a Congregação não fez qualquer 

objecção à fundação do mosteiro, pois, para além de não acarretar despesas e se sustentar 

B.P.E, Cod CIX/1-1, fòl. 104 "Paulo Homem Teles foi Tenente-Generat da Provinda da Beira no reinado 
do rei D. Afonso Sexto e governo do Senhor D. Pedro o Segundo "'. Tendo-se iniciado o reinado deste último 
rei em 1683, à data do lançamento da primeira pedra para os alicerces da igreja em 1685, ainda o marido de 
D,a Maria Pereira era vivo. Não foi por conseguinte, a viuvez que fez dela uma senhora piedosa, mas sim a 
sua devoção pela Virgem Nossa Senhora da Assunção e pelos gloriosos patriarcas S. Bento e S. Bernardo, 
que estão na origem da fundação do mosteiro afiliado à Ordem de Cister. 

", B.N.L. Cod. 300. Fol.203. Na cópia da "Escritura" de fundação do mosteiro não consta a autorização do 
Prelado diocesano, mas o Tabelião refere que foi concedida e que se aguarda por ela, podendo, 
posteriormente, fazer-se constar da dita "Escritura". 
62 B.N.L. Cod 307. Fol, 116 "Petição" de D, Maria Pereira ao "Reverendíssimo Padre Geral e mais Padres do 
Definitório " 

B.N.L. Cod,307,Fol,116, "Petição de D, Maria Pereira e Despacho" que sobre ela recaiu, O documento 
tem a assinatura do Abade Geral e Esmoler-mor; do Definidor-mor, Frei Benedito de S. Bernardo; dos 
Definidores. Dr.° Frei Fradique Espínola e Frei Gaspar Peçoa; do Visitador, Dr.° Frei Henrique de 
Cerveira. 
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com os rendimentos e bens que lhe eram dotados pela fundadora, ainda servia os interesses 

da Congregação ao promover e dignificar a Ordem e a religião. 

Q mosteiro de Tabosa ficaria sob a tutela do mosteiro de S. Pedro das Águias, 

conforme os princípios organizativos da Ordem e seus Estatutos e, portanto, confiado ao 

Abade, D. Diogo de Castelo Branco, que tinha o dever de assistir espiritualmente as 

religiosas e servi-las em todas as suas necessidades. 

O mosteiro servia os interesses da aristocracia provinciana na medida em que 

preocupada com a educação das suas filhas, encontrava nele o local onde podia colocá-las, 

podendo estas optar entre seguir a vida religiosa ou abandoná-la. Servia como refugio das 

jovens que por qualquer motivo não tinham contraído matrimónio e optavam por "casar" 

com Deus. Servia, enfim, para todas as jovens e senhoras que por devoção nele queriam 

ingressar desde que reunissem as condições necessárias para o fazerem64. 

Com o propósito de indagar a viabilidade, e necessidade, em fundar um mosteiro 

num local tão distante de tudo como Tabosa, D. Pedro II mandou o Corregedor da 

Comarca de Pinhel aferir as condições existentes no local da Quinta da Luz, propriedade 

de D.a Maria Pereira na qual pretendia fundar o mosteiro ( Ap. doe. n°2)65. 

Cumprindo as ordens e devidamente mandatado, no dia 10/07/1689, o Corregedor 

mandou reunir os officiais da Câmara do concelho de Caria e Rua a que Tabosa pertencia e 

informou-os da sua missão que obviamente dizia respeito à Petição de D.a Maria Pereira. 

Procurou saber a opinião de todos os representantes do concelho sobre o dito assunto e 

esclareceu-os em todas as dúvidas que apresentaram. 

No mesmo dia interrogou pessoalmente D.a Maria Pereira sobre a sua intenção de 

fundar um mosteiro em suas terras. D.a Maria Pereira reafirmou essa mesma intenção e 

justificou-a referindo-se às boas características do local de implantação do edifício, 

64 Quando falamos em "condições" de ingresso no mosteiro referimo-nos às clausulas colocadas por D.a 

Maria Pereira relativamente ao assunto. 
'"B.N.L. Cod 300. Fol. 213-213V ''Termo que Assinaram os officiais da Câmara Nobreza e Povo do dito 
Concelho de Caria" e que integra as '^Perguntas que o Corregedor fez a D. Maria Pereira fundadora do 
mosteiro de Taboza ". Compete a Manuel Rodrigues Beja Corregedor de Pinhel ''fazer as mais diligências 
que por provisão e junta lhe são encarregadas" e de tudo, informar o rei. ". Recordamos que o Corregedor é 
um alto funcionário que governa em nome do rei, grandes circunscrições administrativas, as 
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chamou a atenção para as várias dependências que já tinha iniciado e, sobretudo, alegou o 

facto de não existir na região qualquer outro mosteiro reformado, pelo que em seu 

entender, era viável e necessária a fundação . 

Em carta de 13/07/1689 o Corregedor informou o rei, que "(...) entre os "Officiais 

da Câmara, nobreza dela epovo do dito concelho (...), entre todos não houve um que he de 

haver inconveniente a se fazer o dito mosteiro, antes sim que era conveniência o 

houvessem para o que os ditos homens nobres daquelle concelho pudessem com menos 

custos acomodar nelle suas filhas e irmãs e os pobres houvessem remédio a suas 

necessidades com as mais esmolas que ali farão as religiosas (...) "(Ap. doe. n°3)67.Neste 

documento o Corregedor refere que o edifício possuía "suficiente grandeza e perfeição que 

lhe conferia vantagem em relação aos mais conventos que há por estas partes " 

Era evidente o interesse por parte de todos os oficiais locais a fundação do mosteiro 

naquele recôndito lugar. Associavam-lhe o desenvolvimento económico do lugar e a 

consequente criação de postos de trabalho no cultivo de suas propriedades e associavam-

lhe a melhoria das condições de vida dos mais desfavorecidos através das esmolas que as 

religiosas em nome de Deus fariam69. Por outro lado, a edificação do mosteiro trazia a 

Tabosa gentes de ofícios diversos como pedreiros, carpinteiros e escultores, sendo só por si 

uma forte entidade empregadora, capaz de oferecer o conforto moral e espiritual que toda a 

população sentia ao ter no seu seio as "devotas senhoras" 

A data da fundação do mosteiro, a região e o local de edificação do mesmo, 

satisfaziam plenamente as necessidades das futuras religiosas que aqui encontravam o 

(Comarcas).Neste caso, a tarefa foi atribuída ao Corregedor de Pinhel como forma de garantir isenção e 
imparcialidade na avaliação que falamos. 
66 B.N.L. Cod.300, Foi. 212-212 Vo " Escritura de Doação.... ". Era intenção da fundadora"... dar fim às obras 
com a dita brevidade sem vir a ter percalços de tempo, para o que foi dotado com meios bastantes (...) para 
se findar (...) e nelle se recolherem 25 religiosas da caridade e virtude, entrando cada uma com o dote que 
se ajustasse('...)" 
61 B.N.L,. Cod.300, Fol.211-212Vo "Cópia da carta que o Corregedor de Pinhel escreveu a suaMagestade" 
68 B.N.L. Cod.300.Foi.211-212V. "Cópia da carta que o Corregedor de Pinhel escreveu a suaMagestade " . 
Os mosteiros que existiam na região eram o de Nossa Senhora da Ribeira no lugar de Mosteiro, fundado em 
1460 por frades de S. Francisco e que a partir de 1520 passou para freiras da mesma Ordem; o colégio de 
Nossa Senhora da Lapa fundado por Jesuítas; e mosteiro de Nossa Senhora da Purificação na povoação de 
Moimenta da Beira, fundado nos finais do século XVI. 
69 B.N.L.Cod.300.Foi.206. "Escritura de Doação, Dotação e fundação... " .%..) é sua (de D. Maria Pereira) 
vontade e querer que se dêem perpetuamente em cada dia aos pobres quatro pães em cada hum anno nos 
quatro meses de Março, Abril, Maio e Junho ". 
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silêncio e isolamento necessários à preparação do seu espírito e ascese para com Deus. 

Assim e parafraseando o Corregedor, a região "(...) que tem mais de frio que de quente era 

um local com muita quantidade de águas (...), grande largueza para cercas, com bosques 

de árvores frutíferas, e terras para hortaliça com águas nativas dentro das mesmas cercas, 

(...) era terra provida de alimentos f...)"70. O solo dentro da cerca era muito fértil e 

assegurava directamente o sustento da comunidade religiosa, contudo, acrescentava o 

Corregedor, que, tendo conhecimento que a observância praticada pelas religiosas as 

impedia de consumir carne, tinham estas o peixe fresco que chegava com facilidade aos 

mercados da região, sobretudo ao mercado da Lapa, trazido do Porto e do rio Douro pelos 

almocreves71. Reuniam-se, portanto, todas as condições e requisitos para avançar com a 

fundação do mosteiro. Assim, em 15/11/1689 D.a Maria Pereira viu satisfeito o seu 

almejado desejo através da concessão do Beneplácito Régio por D. Pedro II72. 

O rei apenas exigiu à fundadora que honrasse o compromisso de sustentar o 

mosteiro e as 25 religiosas que este devia receber, revelando com esta atitude a 

preocupação de salvaguardar a Congregação das suas obrigações relativamente a eventuais 

despesas que a fundação do mosteiro lhe pudesse trazer. 

O mosteiro servia ainda para acolher as filhas de uma nobreza fortemente implantada na região. 
70 B.N.L.Cod.300. Foí.211-21 IVo. "Cópia da caria que o Corregedor de Pinhel escreveu a sua Magesiade" 
71 Na Lapa realizava-se ordinariamente um mercado ao qual acorriam as gentes da região. Situada a 8 km a 
sul de Tabosa é um lugar conhecido pelo seu célebre santuário em honra da Virgem Santa Senhora da Lapa. 
No Século XVI os Jesuítas fundaram neste local um colégio actualmente abandonado. O local é frequentado 
por muitos peregrinos. 
A propósito de neste local e mercado se comercializar peixe, veremos oportunamente que este será o motivo 
principal alegado anos mais tarde pelo Abade Geral da Ordem, para fazer deslocar as religiosas de Tabosa 
para Setúbal. 
12 B.N.L. Cod.300.Fol.2O7.Em 15 de Novembro de 1689 o rei autorizava a fundação do mosteiro de Nossa 
Senhora da Assunção no lugar de Tabosa. A este propósito podemos 1er na''Escritura da Doação, Dotação e 
Fundação... ", "(...) key por hem que seguramente possam haí fundar no sítio da Quinta que se refere, o 
convento de que se trata... ". CFr.B.N.L.Cod. 1493. Fol.28. Frei Manuel de Figueiredo, cronista da Ordem de 
Cister, refere a data de "15 de Novembro de 1699 ". Trata-se de um lapso do cronista, mas seguido por outros 
autores como D. Maur Cocheril, já que a Escritura de Doação, Dotação e Fundação do Mosteiro foi 
realizada em 22 de Abril de 1692 e nela o Tabelião referiu que " lhe foi apresentada a cópia da mercê da 
licença que sua Magestade foi servido passar para a dita Fundação do dito novo mosteiro ", o que 
inviabiliza a data de 1699 como sendo a da aprovação régia. Por outro lado, foi ainda em vida de D. Maria 
Pereira que o rei concedeu a referida licença, ora a fundadora faleceu em 1696, segundo MOREIRA Vasco -
Terras da Beira, Sernancelhe e seu Alfoz, Porto, (ed. Fac-similada Sernancelhe), 1997. 
Salientamos ainda, o registo da "Licença Régia" na "Chancelaria mor do reino no livro de Officios e Mercês 
foi. 77 em Lisboa a 6 de Dezembro de 1689 " peio que damos como certa a data de 22/12/1689. 
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Em 22/12/1689 o Desembargador do Paço exarou o alvará relativo ao 

licenciamento régio e foi assistido por D. Diogo de Castelo Branco, Abade Geral do 

mosteiro de S. Pedro das Águias73. Em 27/05/1690 Travassos de Atayde tabelião de notas 

do rei fez uma pública forma do referido alvará trasladado para o texto da "Escritura de 

Doação, Dotação e Fundação" do mosteiro a qual assinou. 

Abriu-se, deste modo, uma nova página na História do último mosteiro feminino 

cisterciense em Portugal, com a formalização e oficialização da sua fundação instituída 

pela "Escritura" realizada em 22/04/1692 (Ap.doc. n°.4)74 

2.3 Doação e Dotação do Mosteiro 

Todos os mosteiros possuíam um domínio, maior ou menor conforme as 

circunstâncias subjacentes à sua fundação. Quando se fundava um mosteiro atribuíam-se-

lhe terras de cultivo, árvores de fruto, pinhais, pastagens, vinhas. 

A partir da área principal que envolvia o mosteiro e que normalmente era cercada, o 

seu património repartia-se por outras zonas por vezes distantes do edifício, e formando 

várias unidades de exploração, ou seja, as granjas ou quintas 

Era usual, sobretudo na Idade Média, a sociedade laica fazer doações dos seus bens 

patrimoniais aos mosteiros sobretudo quando neles se pretendia enterrar. Estas doações 

correspondiam ao valor de um "dote" pecuniário ou fundiário, equivalente ao custo de 

uma estadia na comunidade religiosa por um período de aproximadamente 30 ou 40 anos. 

Desta forma se ia constituindo o vasto domínio do mosteiro, formado como vemos, por 

acumulação do tipo patrimonial, ou formado através de aquisições que o próprio mosteiro 

m Ver nota anterior. B.N.L Cod.300.Fol.207V0. 
74 Documento proveniente do mosteiro de S. Bento de Castris sob a designação de "Fundação do Mosteiro 
das Religiosas Recoletas da Ordem de S. Bernardo de Taboza". O documento -", resume o essencial que se 
trata na Escritura de Fundação do mosteiro. Não está assinado. B.P.E Cod.CIX/1-1, foi. 104-104Vo. 
Resolvemos introduzi-lo em "Ap.doc." por esclarecer os tramites da fundação do mosteiro e porque como já 
referimos, a "Escritura" se apresenta sob a forma de um longo documento em muito mau estado de 
conservação e de difícil leitura. 
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também fazia, embora não tenha sido este o caso do mosteiro de Tabosa posto que, o 

património que possuía lhe foi inteiramente doado. 

No domínio de um mosteiro, a zona mais importante era a que integrava o próprio 

mosteiro e que correspondia geralmente às primeiras doações. 

Em Portugal o processo de fundação de mosteiros a partir de doações, foi princípio 

comum a muitos, masculinos e femininos, durante a Idade Média e também durante a 

Idade Moderna e a nossa fundadora foi disso um bom exemplo. 

Da análise que efectuámos ao texto da "Escritura" de fundação do mosteiro, 

extraímos a relação de bens que a fundadora lhe legou para a sua edificação, sustento de 

religiosas e conclusão das obras. Encontrámos referenciados "bens doados" e " bens 

dotados". Os bens doados por D.a Maria Pereira destinavam essencialmente à construção 

do edifício e dependências necessárias à clausura. Os bens dotados eram destinados à 

manutenção e conservação do edifício mas, sobretudo, destinados ao sustento das 

religiosas em número de 25, conforme era sua vontade. 

Antes de realizar-se a "Escritura" e aceitação dos bens pela Congregação de 

Alcobaça para a fundação do mosteiro, as autoridades judiciais e eclesiásticas 

encarregaram-se de confirmar a legítima posse de todo o património, fundiário e outro, de 

D.a Maria Pereira. 

Quase todos os bens da fundadora tinham sido herdados de seus pais avós e 

parentes, e os que assim não foram, couberam-lhe por partilhas feitas com os herdeiros de 

seus dois maridos ou resultaram ainda, de aquisições feitas pela própria D.a Maria Pereira. 

Todos os bens foram vistoriados, avaliados, rectificadas as suas confrontações e sanados os 

libelos que sobre alguns pendiam, tendo cabido esta tarefa ao Abade do mosteiro de Cóz, 

Manuel Figueiredo Correia por ordem e "comissão" dos Governadores da mesa 

Eclesiástica do bispado de Lamego e, também, por mando do Abade Geral Dom Joseph de 

Menezes. 

O património de D.a Maria Pereira estava disperso por uma vasta área geográfica, o 

que, se por um lado permitia a obtenção de produtos variados ajuntar aos rendimentos, por 

outro lado, dificultava a sua gestão e administração, que, eventualmente nem sempre se 

traduzia em resultados positivos para o mosteiro. 
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Entre os vários bens que D.a Maria Pereira doou para a fundação do mosteiro de 

Tabosa podemos mencionar os seguintes: 

Bens Doados Para Edificação e Conservação do Mosteiro 

• 794 alqueires de trigo perpétuo76. 

• 140 alqueires de trigo a senso remível fazendo a soma de 934 alqueires de renda 

por ano. 

• 3496 alqueires de centeio a foro perpétuo e 675 alqueires de centeio a senso 

remível que soma por ano 4171 alqueires de centeio. 

• 5 almudes de azeite a senso remível e 3 almudes perpétuos por ano77. 

• 500 almudes de vinho provenientes das vinhas que manda cultivar. 

• 67#140 reis resultantes do arrendamento de fazendas e dos juros devidos. 

• 19 alqueires de castanha pilada; 18 presuntos de 10 arreteis cada um78; 37 

galinhas; 10 carneiros;79. 

Total de rendimento: 91 #920 reis por ano 

Este rendimento de 91#920 reis provinha dos pagamentos efectuados pelos 

caseiros residentes nas propriedades mais próximas de Tabosa, a D.a Maria Pereira. A esta 

importância acrescentavam-se as rendas que outros caseiros moradores em locais mais 

distantes como "Castanheira, Cochim, Quintela da Lapa, Granja de Paiva, Lamosa, 

Carapito, Serzeda, Armamar, Cepões, Sequeiros, Queimada..." lhe pagavam, somando o 

montante de 67#14Q reis80. 

~ B.N.L.Cod.300.Fol.203V°-204. "Bens que D. "Maria Pereira viúva de Paulo Homem Telles moradora no 
lugar de Taboza do Bispado de Lamego dota ao mosteiro que tem fundado no dito lugar. " 

Alqueire - Medida de peso ou capacidade. 14,8 Kg ou 15 litros. 
Almude - Medida de capacidade para líquidos. Um Almude equivale aproximadamente a 25 litros. 

78 Arráteis - Medida de peso. 10 arráteis equivalem a 4.6 Kg. 
79 B.N.L.Cod.300 Foi.204 

B.N.L. Cod. 300.Fol.204. As rendas pagas pelos caseiros moradores nestes lugares repartiam-se da 
seguinte forma: 52#290 reis provinham de "fazendas" arrendadas; 9#ooo reis de soutos; 5#850 reis 
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Para além dos bens mencionados, D.a Maria Pereira dotou o mosteiro com bens que 

serviam essencialmente o culto litúrgico e outros que se destinavam ao uso doméstico: 

Bens Dotados de Culto Litúrgico e Uso Doméstico.81 

• 2 galhetas e seu prato em prata, pesando três marcos, quatro onças e meia e uma 

oitava. Umas galhetas e seu prato de prata que pesavam quatro marcos e duas 
82 

onças . 

• 2 castiçais de prata que pesavam seis marcos e uma onça de prata. 

• 2 outros castiçais que pesavam dois marcos menos cinco onças. 

• 2 cobertores de linho forrados a tafetá, um com 26 côvados de linho e a guarnição a 

prata e ouro, outro com 22 côvados. 
• 6 cortinas de linho guarnecidas a prata e ouro, e com 42 côvados. 
• 1 cama completa de damasco, forrada a tafetá e renda, guarnecida a prata, e com 81 

côvados de damasco. 

O total do rendimento de todos os bens doados e dotados destinava-se "ás 

religiosas que haveriam de vir para o mosteiro e nele professarem a Regra do Patriarca S. 

Bento e estatutos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça, (...) as que primeiro 

entrassem, como aquelas que perpetuamente nele lhe sucedessem"*2'. 

Enquanto se aguardava a chegada das primeiras religiosas ao mosteiro, D.a Maria 

Pereira comprometia-se em "compor e aperfeiçoar o que pudesse no dito mosteiro ", com 

os rendimentos dos referidos bens . 

Na sua "Petição" encontramos mencionados outros bens, destinados ao sustento das 

religiosas do mosteiro, tais como, seis mil reis (6000) de renda, provenientes de uma 

provinham cie juros que aiguns caseiros ihe deviam. Os locais em que a fundadora possuía propriedades, 
pertenciam aos bispados e comarcas de Lamego e de Viseu e abrangiam portanto, uma vasta zona geográfica. 

E.N.L.Cod.300.Fol.204 
82 Marcos - 1 marco equivale a 0;460Kg. 
83 E.N.L.Cod.3QQ Fo!.204Y° 
84 IDEM 

43 



fazenda situada nas imediações do local de edificação do mosteiro; o produto resultante da 

venda de 500 almudes de vinho, que costumava colher nas vinhas de uma outra 

propriedade e que sempre mandava cultivar para si, e que doava ao mosteiro; e fruta 

produzida nas ditas propriedades e que era suficiente para o consumo das religiosas e ainda 

para ser vendida85. 

O mosteiro foi dotado efectivamente, com bens e rendimento suficientes para que 

não passasse qualquer dificuldade. Não obstante, a fundadora tomou algumas precauções 

que acautelavam o seu futuro na medida que impediam que o património fundiário doado 

ao mosteiro, pudesse ser em algum tempo, desmantelado por alguém descuidado ou de má 

fé, deixando as religiosas em situação de dificuldade. Assim, algumas vinhas podiam ser 

aforadas e os seus rendimentos utilizados em proveito do mosteiro, mas nunca vendidas. A 

fruta podia vender-se revertendo para o mosteiro o produto da sua venda, e que, devia ser 

aplicado onde fosse necessário. 

D.a Maria Pereira reservava para si algumas propriedades e alguns bens herdados de 

seu pai e seu primeiro marido, e que não podia doar ou dotar ao mosteiro por estarem 

sujeitos a pequenos pleitos e algumas dúvidas judiciais. Competia ao Corregedor de Pinhel 

apurar e comprovar os rendimentos provenientes de todos os bens que D.a Maria Pereira 

doava e dotava ao mosteiro e informar correctamente o rei sobre os "meios por onde se 

cobravam as rendas" que serviriam de sustento ao mosteiro e ás religiosas. Esses 

rendimentos ilibavam de eventuais despesas a Congregação de Santa Maria de Alcobaça e 

outras instituições responsáveis pela fundação, pois o mosteiro possuía desde o início os 

seus próprios recursos para seu sustento e sobrevivência das habitantes. 

Não temos dúvidas que D.a Maria Pereira era de facto uma senhora rica e poderosa, 

capaz de comprar matérias primas e pagar a mão de obra necessária para edificar o 

mosteiro que não sendo uma obra colossal, tinha a grandiosidade suficiente para merecer o 

respeito e atenção de todos. A fundadora conhecia bem a realidade e condições subjacentes 

à fundação que estava determinada a concretizar. Fez um "dote" irrecusável para a 

Congregação, e, assim de forma alguma esperava qualquer impedimento à fundação do 

85 O campo de cultivo de fruta estava inserido no perímetro da cerca do mosteiro. Ainda actualmente existem 
noa terrenos situados a Sul dentro da cerca, árvores de fruto o que prova a boa qualidade do terreno para este 
tipo de cultura. 
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mosteiro, sobretudo quando não trazia despesas a qualquer instituição e só trazia vantagens 

para a comunidade local e região como já tivemos oportunidade de referir. O país na 

verdade beneficiou da fundação do mosteiro, mas, a região Douro Sul beneficiou mais 

ainda pois foi ela que usufruiu directamente do que ele tinha para oferecer. 

2.4. As Cláusulas da Fundação do Mosteiro e a Congregação de 

Alcobaça 

Na "Escritura" de Doação, Dotação e Fundação do Mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção constam as cláusulas colocadas por D.a Maria Pereira à Congregação de 

Alcobaça a fim de fundar em suas terras e Quinta um mosteiro, e que foram aceites por 

esta instituição. As ditas cláusulas evidenciam em todos os domínios, a grande fé e virtudes 

da fundadora, como pudemos perceber, já que, as contrapartidas estabelecidas por D.a 

Maria Pereira se cifravam em bens de alma, sobretudo missas e sufrágios. 

Assim, era condição imprescindível que por ocasião das nove festas em honra de 

Nossa Senhora se rezassem nove missas destinadas à salvação da sua alma, embora 

pudessem igualmente ser aplicadas pela benção e salvação da alma de qualquer outra 

pessoa que o desejasse86. Outras missas deviam ser rezadas nos dias de S. João, Domingo 

de Ramos, Sextas-Feiras de Quaresma, dias Santos, dia das Chagas de Cristo, dia da 

comunhão de S. Paulo, dia de Santa Maria, e no dia de Santo António devia realizar-se 

uma missa cantada junto ao seu altar. No dia de Todos os Santos deviam ser rezadas quatro 

missas pelas Almas do Purgatório87. Os encargos que as missas acarretavam eram 

suportados pelo rendimento e bens doados e dotados pela fundadora ao mosteiro que 

resultou então, de um acto de piedade fé e virtude por parte de D.a Maria Pereira, que assim 

B.N.L. Cod 300.Foi.205. As nove festas que a fundadora se refere são em honra à Senhora Imaculada, 
Senhora da Anunciação, Senhora da Natividade, Senhora da Assunção, Senhora da Visitação, Santa mãe de 
Deus. 
87 B.N.L.Cod.300.Fol.205 
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assegurava a salvação da sua alma alimentada diariamente pelas missas rezadas pelas 

religiosas e seguia o caminho até Deus. 

O número de 25 religiosas que a fundadora estabeleceu para viverem no mosteiro, 

englobava quatro religiosas que seriam "Conversas " e oito lugares destinados a religiosas 

de primeira "Entrâncià", ou seja, "Noviças". As noviças eram admitidas sem dote ou 

pagamento de qualquer propina e escolhidas pela fundadora, direito que se reservava em 

exclusivo. Dos ditos oito lugares, dois destinavam-se a duas pessoas da família de D.a 

Maria Pereira e estavam isentos de dote ou pagamento de propinas perpetuamente. 

No traslado da "Escritura" de fundação do mosteiro constam a forma como a 

fundadora desejava que cada um dos lugares que referimos fosse ocupado, e as condições 

ou requisitos que lhe estavam subjacentes. Assim, um desses lugares destinava-se a ser 

ocupado por um seu familiar da linha de descendência materna, e, outro, ocupado por 

alguém da linha de descendência paterna. 

D.a Maria Pereira assegurava através das gerações vindouras a ligação do seu nome 

ao mosteiro, e perpetuava no futuro, não só o seu nome, mas também a fama e o estatuto 

social da sua família, pois ingressar num mosteiro significava antes de mais, pertencer à 

denominada "classe privilegiada". 

A constituição de oito lugares isentos de dote ou pagamento de propinas no 

mosteiro, foi muito bem acolhida pela comunidade civil que vislumbrou de imediato, a 

possibilidade de nele colocar algumas parentes, mesmo não reunindo condições sócio 

económicas suficientes para o pagamento do dote de ingresso. Recordamos que as 

condições económico-sociais condicionavam largamente o ingresso nos mosteiros que 

habitualmente exigiam elevados dotes, impossíveis de pagar pelas famílias de menores 

posses. Como consequência, aconteciam bastantes vezes, não ser a falta de vocação para a 

vida religiosa que impedia a entrada de uma donzela num mosteiro, mas, a falta de 

possibilidades económicas por parte de suas famílias para pagamento dos respectivos 
o o 

dotes . Contudo, constatámos através da análise dos relatos que possuímos acerca de 30 

religiosas que viveram em Tabosa no período entre 1694 e 1760 que, os oito lugares no 

ignoramos qual a importância do dote de ingresso no mosteiro de Tabosa por esta época. Sabemos que no 
mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo era de 25000 reis. 
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mosteiro, reservados à primeira "entrânciá" e isentos de dote e propinas, nunca foram 

ocupados por pessoas menos abastadas, quer no início da vida do mosteiro e ainda em vida 

da fundadora, ou depois da sua morte, facto que, certamente decepcionou a comunidade de 

habitantes de Tabosa com menor poder económico, face às expectativas que criou perante 

a fundação do mosteiro. 

No mosteiro de Nossa Senhora da Assunção entraram sempre, jovens e senhoras 

oriundas de famílias abastadas e privilegiadas. No período que estudámos conhecemos 

apenas quatro casos de religiosas que ingressaram no mosteiro sem serem de ascendência 

social nobre ou provenientes de famílias abastadas, pois motivos de carácter económico, e 

afectivo estão na origem da sua aceitação no mosteiro como oportunamente veremos.. 

Percebemos, pelas cláusulas que D.a Maria Pereira estabeleceu, que a entrada das noviças 

no mosteiro passava por uma selecção muito apertada chegando mesmo a evidenciar certos 

laivos discriminatórios no que concerne a raças e proveniência social das candidatas. Esta 

posição era muito evidente quando se tratava da ocupação dos dois lugares "graciosos" 

reservados a duas parentes da fundadora, sujeitos a determinados requisitos que, embora 

flexíveis, não perdiam o seu carácter selectivo como podemos verificar: 

• Sempre que duas parentes em igual grau de parentesco pretendessem ingressar 

no mosteiro, tinha prioridade a jovem descendente legítima de um casamento 

também legítimo na família, preterindo as descendentes bastardas. 

• Sempre que esse lugar vagasse por óbito de uma parente, seria ocupado 

novamente por outra parente da mesma linha de parentesco da falecida, mas 

igualmente descendente de um legítimo matrimónio. 

• "Não havendo parenta sua das ditas linhas aparentadas, sucederiam então as 

bastardas das outras linhas não se prejudicando nunca com a extinção de 

alguma linha, os ditos dous lugares (...) "89. 

B.N.L. Cod.300. Fol.205V 
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• No caso de existirem várias parentes do mesmo grau de parentesco que 

desejassem entrar no mosteiro, dar-se-ia preferência à que tivesse maiores 

necessidades económico-sociais, no entanto, se entre elas alguma fosse órfã, 

seria a primeira preferida na entrada. 

• "Não era sua vontade que os ditos dous lugares graciosos fossem ocupados por 

qualquer parente sua ainda que chegada, e que seja de qualquer impura raça 

como mouros, judeus, mulatos (...) e que havendo algumas parentes apossadas 

dos ditos dous lugares e que tiverem alguma cousa das ditas impuras raças, as 

excluam e chamem para eles as parentes mais remotas"90. 

Os dois lugares graciosos e perpétuos, inicialmente foram ocupados por uma 

afilhada e uma sobrinha da fundadora, respectivamente, Maria Luíza, filha legítima de 

Amaral Pereira e Cunha e sua mulher Mariana de Loureiro e Vasconcelos; e Antónia, filha 

legítima de seu tio Manuel Pereira Rebelo e sua esposa. Os lugares só ficavam vagos por 

morte das ocupantes. Não obstante, se a morte das religiosas por alguma razão, ocorresse 

antes de terem tomado o hábito da Ordem ou eventualmente optassem por outra forma de 

vida que não a clausura, os lugares seriam ocupados pelas descendências paterna e materna 

conforme as condições mencionadas. 

Apesar de muito selectiva quanto à admissão das candidatas ao mosteiro, D.a Maria 

Pereira deixando-se levar pelo seu bom coração ou, procurando agradar a toda a 

comunidade civil, determinou que as religiosas do mosteiro deviam praticar a esmola aos 

pobres, durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho. Assim, perpetuamente em todos 

os ditos meses e todos os dias, as religiosas deviam oferecer quatro pães aos pobres, 

medida muito do agrado da comunidade mais desfavorecida economicamente, e que se 

B.N.L.Cod.300.Fol.205V°. Entre as parentes mais remotas da fundadora encontram-se as descendências 
derivadas dos irmãos legítimos de seu pai - Francisco Rebelo de Carvalho - e de suas filhas naturais: Maria 
da Luz de Carvalho e Maria de Carvalho. 
Para o lugar da linha de descendência materna D. Maria Pereira nomeava a descendência de seus tios, irmãos 
legítimos de sua mãe - Maria rebela Pereira - e a descendência de seu primo - Bernardo Pereira de 
Vasconcelos cujas descendências eram iguais em graus de geração para poderem entrar nos dois lugares 
reservados para o efeito. 
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ajustava ao espírito benemérito da fundadora e aos valores morais de actuação e 

beneficiência subjacentes a instituições religiosas desta natureza. 

Da. Maria Pereira determinou também que, o total dos rendimentos proveniente da 

venda de todos os bens de uma fazenda que dotara ao mosteiro, e o produto resultante dos 

sensos remíveis que também lhe estavam atribuídos e não convertidos em dinheiro, nele se 

deviam converter, investindo-se este, em outras propriedades afim de as tornar mais 

rentáveis e produtivas. 

• Algumas propriedades dotadas ao mosteiro deviam ser "dadas em servidão de 

jeira" e todo o seu rendimento reverter para o sustento do mosteiro91.As rendas 

em atraso e que entretanto fossem pagas pelos caseiros, entrariam na "bolsaria" 

do mosteiro. 

• Ninguém poderia em "tempo algum, alienar alguns dos ditos bens de raiz, foros 

ou juros doados, para se edificarem fazendas de que resulte mais evidente 

utilidade ao mosteiro" sem absoluta necessidade92. 

Estabelecidas as clausulas percebemos quão profunda era a preocupação da 

fundadora relativamente à administração eficaz do património legado ao mosteiro. Esta 

preocupação era sobretudo evidente no que respeitava ao património fundiário, base 

económica que assegurava a subsistência das religiosas e a sobrevivência do mosteiro. 

Para D.a Maria Pereira, fundar um mosteiro ao qual impôs as suas próprias 

determinações na sua terra e local de residência não foi só uma forma de reafirmar a sua fé 

e devoção, prestígio social e poder económico, perante toda a comunidade, como já 

referimos, foi também, uma forma de ganhar prestígio em todo o país já que no século 

XVII não era vulgar particulares fundarem mosteiros, muito menos, senhoras93. Por outro 

lado, fundar um mosteiro significava, para quem o fundava, beneficiar de piedade 

perpétua, e esta reminiscência medieval presidia certamente ao espírito da fundadora 

quando manifestou o desejo de que o "seu corpo fosse sepultado em uma sepultura na 

91 B.N.L.Cod.300. Fol.206V° 
92 B.N.L.Cod.300.Fol.20óVo 
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capela-mor do dito seu mosteiro, para que especialmente as religiosa délie, lhe 

acomodassem a sua alma (...) e querendo-se os seus parentes enterrar no chão da dita 

capela em sepulturas rasas lhe o não poderiam impedir as ditas religiosas''''94 

• Por último, a fundadora esclareceu que, era seu desejo que se por algum motivo 

os bens doados e dotados ao mosteiro fossem alvo de algum problema jurídico 

ou qualquer outro libelo, "havendo neles alguma diminuição natural, ou por 

pertencerem a outras pessoas fossem tirados por jurisdição, (...) poderia o 

Reverendíssimo Abade Geral que hoje é e adiante for, em Capítulo Geral, ou 

Junta, ou em Definitório, alterar o número das religiosas confessas conforme a 

diminuição dos rendimentos das fazendas (...) mas, nunca poderiam constar 

sem bens, os ditos dous lugares graciosos perpétuos nem os de primeira 
■ >,95 

entrancia 

Por outro lado, a fundadora também deixava claro que, se por algum motivo o 

mosteiro se extinguisse, os bens doados e dotados declarados na "Escritura" de fundação 

reverteriam para a pessoa que ela nomeasse no seu testamento ou reverteriam também, 

para os parentes mais próximos que nessa altura estivessem vivos. Em conformidade com a 

teia de relações e ligações estipulada pela Congregação de Alcobaça no sentido de articular 

os vários mosteiros congregados, e para que o mosteiro de Tabosa pudesse efectivamente 

ser fundado, aos Abades dos mosteiros de S. Pedro das Águias e Santa Maria de Salzedas, 

geograficamente próximos de Tabosa e outorgantes na "Escritura" de fundação do 

mosteiro em nome do Reverendíssimo Padre Dom Abade Geral da Congregação, cabia 

" Conhecemos apenas dois casos, Vale de Medeiros no concelho de Nelas fundado por uma senhora da Corte 
de D. Manuel e D. João III, D. Filipa d' Eça e Nossa Senhora da Assunção em Tabosa, concelho de 
Sernancelhe fundado por D. Maria Pereira rica e poderosa senhora na Província da Beira. 
94 B.N.L. Cod.300 Fol.206V 
Soubemos pelo padre da paróquia, Padre Lucas Ribeiro que sob a "carpete" que actualmente cobre o chão da 
capela-mor existe o que parece ser uma sepultura e que tem incrustada uma inscrição. A dita "carpete" está 
fixa ao chão pelo que nos foi impossível confirmar esta informação. Todavia, no chão e ao centro do corpo 
da igreja, existem quatro grandes lages rudemente aparelhadas e sem qualquer inscrição colocadas 
simetricamente e longitudinalmente no chão da igreja e que eventualmente pode tratar-se de sepulturas. 
Sublinhamos que esta é uma mera hipótese avançada por nós. e que carece de um suporte científico que só 
um estudo arqueológico pode fornecer. Queremos também chamar a atenção que, para a grande parte da 
população local e com base na "Historia Oral", estas lages são efectivamente sepulturas das religiosas do 
mosteiro. 
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pronunciarem-se sobre as cláusulas estabelecidas pela fundadora. Assim, prontamente os 

ditos Abades aceitaram sem objecções as cláusulas de D.a Maria Pereira e todos os 

encargos subjacentes, e tornaram possível a fundação do mosteiro96. 

95 B.N.L. Cod.300. Fol.20óV 
96 B.N.L.Cod.300.Foi.206V° 
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3. AS RELAÇÕES E INFLUÊNCIAS DO MOSTEIRO DE TABOSA 

COM AS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E ADMINISTRATIVAS 

3.1. As Relações do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa 
com Santa Maria de Alcobaça, S. Pedro das Águias e 

Santa Maria de Salzedas 

A fundação e edificação de um mosteiro pressupunha sempre a autorização régia, o 

consentimento do Prelado diocesano, a vontade e poder das classes privilegiadas, o 

consentimento da Congregação de Alcobaça, depois de instituída em Portugal. Cumprindo 

estes requisitos nasceu o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. 

Entrosado no sistema organizacional da Ordem cisterciense segundo o qual todos 

os mosteiros dependiam da grande casa-mãe, ou seja, do mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça cabeça da Congregação cisterciense portuguesa, Tabosa enfileirava no sistema 

de afiliações estipuladas pelos Estatutos da Ordem97. 

Em Alcobaça encontramos a génese institucional do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção na medida que ali foram analisadas em reunião Capitular da Junta e Definitório 

as condições e possibilidades da fundação do mosteiro no lugar de Tabosa, terra tão 

distante e isolada, mas berço da piedosa senhora D.a Maria Pereira que a todo o custo ali 

queria edificar um mosteiro. Em Alcobaça se prorrogou o encerramento do mosteiro 

quando a Congregação constituiu a "Arca da Caridade", espécie de "cofre económico" 

destinado a auxiliar os mosteiros em dificuldades, e através da qual foi possível assegurar a 

sobrevivência deste e outros mosteiros da Ordem ' 

Santa Maria de Alcobaça, é só por si um baluarte na vida religiosa, económica, social e cultural do país, 
tendo desempenhado importante papel na formação da própria nacionalidade. Fundado em 1153 por D. 
Afonso Henriques, nasceu de uma doação feita por este rei a Bernardo de Claraval. D. Afonso Henriques 
conhecia a corrente espiritual e monástica que então se fazia sentir na Europa. Movido pelo intuito político de 
obter mais facilmente o reconhecimento da independência nacional junto do papado, valeu-se da influência 
de S. Bernardo sobre o mesmo para mais facilmente alcançar o seu objectivo e, consequentemente, cedeu-lhe 
uma vasta área de terreno para a fundação de um mosteiro, Santa Maria de Alcobaça. 
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O facto do mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa ser um mosteiro 

feminino de rígida observância e clausura implicava depender institucionalmente de um 

mosteiro masculino que, assim, tinha ao seu dispor um Confessor, um Feitor, e outros 

religiosos que o serviam. Tabosa ficou sob a tutela do mosteiro de S. Pedro das Águias e 

do seu Abade D. Diogo de Castelo Branco. Esta dependência, inicialmente institucional, 

foi mantida até ao encerramento definitivo do mosteiro. 

S. Pedro da Águias, situado no concelho de Tabuaço, adoptou a reforma 

cisterciense em finais do século XII início do século XIII e foi afiliação do mosteiro de S. 

João de Tarouca. Após a reforma espiritual iniciada pela Ordem no século XVI, o edifício 

foi transferido para o local onde se situa actualmente. Viveu uma época de grande 

prosperidade que lhe permitiu assistir economicamente as religiosas do mosteiro de Tabosa 

quando foram confrontadas com condições políticas adversas, que quase decretaram a 

morte precoce do mosteiro98. Em 1777, e depois de apuradas as contas do mosteiro, o 

Capítulo Geral determinou que neste mesmo ano S. Pedro das Águias pagaria mais um 

conto de reis que a contribuição anual habitual do mosteiro para, sem perda de tempo, o 

Administrador das obras de Tabosa comprar os materiais necessários e contratar os 

"mesteres de forma que com a maior brevidade que for possível se comece a reparar o 

Mosteiro e se ponha em termos de se poderem recolher a ele as religiosas quanto mais 

breve puder ser. "" 

A ligação do mosteiro de Tabosa com esta casa religiosa é, como se vê, muito 

íntima e de extrema importância para a vida do mosteiro. 

Como segundo outorgante na "Escritura" de fundação do mosteiro de Tabosa, 

esteve também presente, o Abade do mosteiro de Santa Maria de Salzedas, Frei Manuel 

Coelho. 

Tabosa teve com esta instituição uma importante ligação, pois no ano de 1777 o 

Capítulo Geral depois de proceder aos ajustamentos das contribuições de cada mosteiro 

para a "Arca da Caridade", delegou no mosteiro de Salzedas a responsabilidade de 

" Referimo-nos à transferência das religiosas para Setúbal e aplicação das suas rendas na obra do mosteiro 
de Nossa Senhora da Nazaré de Setúbal 

B.N.L. Cod. 720. "4o Livro das Actas e Diffmições dos Capitolos Gerais e Juntas de nossa Congregação 
Cisterciense, que se celebrarão neste Real Archhi mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. " .Foi. 158 
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sustentar o padre Administrador das obras do mosteiro de Tabosa que "será morador na 

dita casa, enquanto as religiosas de Tabosa se não recolherem ao seu mosteiro e 

sustentará besta e criado que o acompanhem (...)"10° . Ao mosteiro de Salzedas cabia 

alimentar o Administrador, o seu cavalo e o criado, durante todo o tempo que 

permanecessem no mosteiro e quando dele saíssem em cumprimento das suas funções. 

O Administrador de obras, era um religioso extremamente importante para Tabosa, 

pois dele dependia o avanço ou atraso da reedifícação do mosteiro que devia acolher 

novamente as suas religiosas, e acolher outras senhoras, cuja devoção as levasse ao 

recolhimento e meditação no interior do mosteiro. 

A presença dos dois Abades como outorgantes no acto da "Escritura" de fundação e 

instituição do mosteiro prendem-se com razões de carácter institucional e geográfico. Se 

por um lado o sistema de afiliações colocava os mosteiros femininos na dependência 

institucional dos mosteiros masculinos, por outro lado, esta dependência processava-se 

entre mosteiros geograficamente próximos como é o caso dos mosteiros que acabamos de 

mencionar. 

Santa Maria de Salzedas deve a sua fundação a D.a Teresa Afonso viúva de Egas 

Moniz que em Argeriz reúne as propriedades suficientes constituindo um "couto" para o 

mosteiro. Nos finais do século XII desloca-se para o local que actualmente se encontra, 

devido às imposições e necessidades da observância cisterciense, tais como, existência de 

cursos de água e afastamento dos locais agitados. O seu património viu-se aumentado ao 

longo da século XIII tornando-se uma das mais ricas casas da Ordem em Portugal. No 

século XVI foi restaurado pelo Cardeal D. Henrique e manteve a sua importância e 

grandiosidade até à data da sua extinção em 1834. Pode igualmente "socorrer" o mosteiro 

de Tabosa quando na década de setenta do século XVIII se viu em dificuldades e procurou 

reconstruir-se para albergar novamente a sua comunidade religiosa. 

O século XIX foi o século das grandes dificuldades e angústias para todos os 

mosteiros e Ordens Religiosas, e obviamente uma época muito conturbada para o mosteiro 

de Tabosa. Assim, entre 1810 e 1825 o mosteiro de Tabosa viveu graves dificuldades 

B.N.L. Cod 720. 4o Livro, das Actas e Deffinições dos Capitolos Gerais e Juntas de nossa Congregação 
Cisterciense que se celebrarão neste Real Ar chi mosteiro de Santa Maria de Alcobaça". Foi. 158 
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económicas, institucionais, jurídicas, sociais e morais, provocadas pela conjuntura política 

e condições adversas às Ordens e Religião. A congregação aumentou cada vez mais, a 

contribuição dos mosteiros que ainda viviam uma relativa situação de equilíbrio e bem-

estar, para a "Arca da Caridade", com o objectivo de socorrer os mosteiros com problemas. 

São os mosteiros de Arouca e Lorvão, os que mais contribuíram para o sustento do 

mosteiro de Tabosa através da "Arca da Caridade", e desde então, assim viveu até ao seu 

encerramento, sempre sujeito às esmolas e decisões de Alcobaça que, neste âmbito, 

ditaram a sua sobrevivência. 

O mosteiro de Tabosa manteve, sempre, boas relações com todas as instituições 

religiosas às quais esteve ligado e que os estatutos da Ordem "obrigavam". Manteve doas 

relações com todos os responsáveis eclesiásticos, começando pelo prelado diocesano de 

Lamego, que, em 1691 se manifestou a favor da fundação do mosteiro. Não obstante, 

conhecemos uma relação menos amorosa e por isso mais interessante, do mosteiro com a 

Congregação de Alcobaça, centrada na pessoa do seu Abade Geral Dom Manuel de 

Mendonça, quando em 1771 cedendo a pressões do Marquês de Pombal, decide encerrar o 

mosteiro de Tabosa e transferir as religiosas para o Colégio de S. Francisco Xavier em 

Setúbal. O Abade foi por essa razão, acusado de conspirador e traidor, acabando por ser 

substituído nas suas funções o que não impediu que efectivamente as religiosas partissem 

para Setúbal e o mosteiro de Tabosa encerrasse as portas para grande desgosto da 

população já habituada ás religiosas e ao prestígio que o mosteiro trazia à terra. Foi um 

triste episódio no ciclo vivencial do mosteiro e suas relações com outras instituições, mas 

que, viria a ter um desfecho favorável ao mosteiro alguns anos mais tarde. 

Desde a sua fundação, vemos as religiosas de Tabosa estabelecerem um acordo 

com o Convento Franciscano do Varatojo, situado próximo de Torres Vedras e fundado 

pelo rei D. Afonso V em 1470. O acordo consistia em que, quando uma religiosa morresse 

os missionários do Varatojo deviam rezar por ela uma missa. Se porém, um religioso 

falecesse, as religiosas de Tabosa deviam percorrer três vezes o "Caminho da Cruz" e rezar 

três terços101. Este acordo provem da ligação que as primeiras religiosas fundadoras 

Um dos religiosos do mosteiro do Varatojo (mosteiro franciscano) era Fr. Gaspar que em 1746 abençoou 
o caminho da cruz que as religiosas instalaram na igreja. 
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espirituais do mosteiro de Tabosa, estabeleceram com um missionário de nome Fr. Gaspar 

, no lugar da Lapa, quando se deslocavam do mosteiro do Mocambo para Tabosa tendo-se 

ele comprometido a abençoar-lhes o "Caminho da Cruz" ou seja, a Via Sacra que queriam 

estabelecer no seu mosteiro. 

Assistimos também a uma ligação do mosteiro de Tabosa com o Tribunal do Santo 

Ofício, ainda que breve e sem grande importância para a sua vida. Assim, quando as 

religiosas se deslocaram do Mocambo para Tabosa, entre a comitiva que as acompanhava 

encontrava-se um funcionário, membro do Conselho da Inquisição, que tinha como missão 

deslocar-se até Moncorvo a fim de instruir um processo sobre um caso de suspeição de 

judaísmo. Este membro da inquisição apesar da sua ténue ligação às religiosas, foi quem 

informou Francisco Botelho de Moraes nobre senhor natural de Moncorvo, da vida austera 

e observância rigorosa que as religiosas de Tabosa viviam no mosteiro, a propósito das 

filhas do dito senhor Moraes se quererem recolher nele. 

Após 1834 e até finais do século XIX, o mosteiro de Tabosa viu-se envolvido 

algumas vezes, com o Tribunal Judicial, Juízes e Delegados, por razões que se prenderam 

sempre, com a integração do seu edifício e bens, à Fazenda Pública Nacional. 

3.2. O Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo e as 

Fundadoras Espirituais do Mosteiro de Tabosa 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa encontra na sua génese uma 

importante ligação com os mosteiros masculinos de S. Pedro das Águias e Santa Maria de 

Salzedas devido ás relações de dependência institucional e orgânica que os Estatutos da 

Ordem de Cister estipulavam como já referimos, e devido à dependência económica que 

teve destes mosteiros. Todavia é com o mosteiro de Nossa Senhora de Nazaré do 

Mocambo, situado em Lisboa, que assistimos à sua mais profunda ligação, pois foi deste 

mosteiro que saíram as primeiras religiosas rumo a Tabosa com o objectivo de ali 
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fundarem uma "nova casa" 102. Fundado oficialmente em 1653 por Fr. Vivardo de 

Vasconcelos, Abade do mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, passou a pedido do rei 

para a Ordem de Cister e passou a albergar religiosas Recoletas da Ordem de S. Bernardo. 

Frei Vivardo definiu os seus Estatutos baseados nos Estatutos das religiosas Recoletas 

espanholas publicados em Valladolid em 1604 por melhor responderem aos princípios de 

reforma espiritual então iniciada e instruiu a comunidade das suas obrigações103. Assim, as 

religiosas levavam uma vida muito rigorosa sem comodidades supérfluas e de observância 

mais rígida que a praticada em qualquer outro mosteiro da Ordem. 

Saídas do mosteiro do Mocambo em 30/08/1692 as religiosas chegaram a Tabosa 

em 10/09/1692, ou seja, depois de onze dias de viagem. Uma vez chegadas a Tabosa para 

fundarem espiritualmente a nova casa, implantaram a mesma forma de vida e observância 

que praticavam no seu antigo mosteiro. Os dois edifícios religiosos passaram a ser os 

locais de vida mais rigorosa e austera existentes em Portugal. 

O número de religiosas que, inicialmente, integraram o mosteiro do Mocambo era 

de vinte e sete (vinte e quatro religiosas do coro e três conversas) mas, rapidamente 

duplicou . Tratava-se de então, um corpo estável e capaz de perpetuar os princípios da 

Regra de S. Bernardo quer no mosteiro, ou em qualquer outro local onde a sua presença e 

acção fossem necessárias; daqui resultou a sua deslocação para Tabosa105. 

- Segundo Frei Manuel Figueiredo, cronista da Ordem de Cister, o mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do 
Mocambo teve o seu princípio no dia 6 de Janeiro de 1652 quando Fr. Vivardo de Vasconcelos propôs a uma 
pequena comunidade de senhoras piedosas a adopção da observância Recoleta e sua incorporação na Ordem 
de Cister. Na concretização deste plano foi auxiliado por quatro religiosas vindas do mosteiro de S. Bento de 
Castris que fundaram espiritualmente o mosteiro do Mocambo e uma primeira noviça no mosteiro que foi 
Madre Agnes de Santa Maria, filha do Marquês de la Puebla e que depois de ajudar a edificar espiritualmente 
este mosteiro, foi fundar o de Tabosa na região da Beira, ficando ambos unidos na Ordem de S. 
Beraardo.B.N.L.Cod. 1493.Fol.27. 
Cfr. COHERIL, Maur- Routier des Abbayes Cisterciennes,... p.p. 365-366. Cfr. também LEROUX, Gérard -
A Abadia de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo, O Dia, Lisboa, 1985. 

•' Os Estatutos espanhóis foram publicados sob a designação "Constituciones de las monjas Recolectas 
Bernardas, conforme à los sagrados Concilias, Y Regia dei Santíssimo Patriarca San Benito ". Fr Crisóstomo 
Henriquez traduziu-os para latim. 
104 Frei Manuel de Figueiredo indica em 1788 trinta e três Coristas e uma Conversa. "Noticia dos Mosteiros 
da Congregação de Alcobaça". Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo. 
B.N.L.Cod.l493.Foi.27-27V 

Recordamos que a partir do séc. XVI e do Concílio de Trento, as religiosas podiam deixar o mosteiro 
onde haviam professado para fundarem outros mosteiros, quebrando o vínculo com casa religiosa em que 
haviam professado. 
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Ambos mosteiros do Mocambo e Tabosa se destinavam ao acolhimento de senhoras 

e donzelas que ansiavam por uma ascese a Deus em profundo recolhimento e meditação 

levando uma vida sem conforto material mas plena de devoção. Ambos combatiam a 

impureza e relaxamento em que a vida religiosa ao longo dos últimos séculos caíra. 

Pela importância que as religiosas do Mocambo conferiram á "História" do 

mosteiro de Tabosa, indicamos os seus nomes e cargos que desempenhavam no mosteiro 

de proveniência. 

Quadro n° 1 - As Fundadoras do Mosteiro de Tabosa 
AS FUNDADORAS ESPIRITUAIS DO MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA 

ASSUNÇÃO DE TABOSA 106 

Religiosas Cargos que desempenharam no mosteiro 
de Mocambo 

Madre Agnes (Inês) de Santa Maria Abadessa 
Madre Soror Antónia de Santa Maria107 Priora 
Madre Soror Eugenia de Santa Helena Sub-priora 
Madre Soror Rosa de Jesus Religiosa Professa 
Madre Felícia Josefa de Jesus Religiosa Professa 
Soror Joana Michaella da Conceição Noviça do Coro 
Soror Maria do Sacramento Noviça Conversa 

Fonte: B.P.E. - Cod. CIX/1-1. 

Estas religiosas fizeram um percurso de mais de 300 quilómetros para chegarem a 

Tabosa. A sua fé e devoção suplantavam todos os obstáculos e rigor da deslocação. A 

viagem realizou-se sob escolta de homens a cavalo e a pé, por mando do rei e com 

paragens em locais previamente determinados de forma que, podemos acompanhar o 

itinerário (Mapa n° 5). 

B.P.E. Cod.CIX/1-l.Fol. 104 «Fundasão do Mosteiro de Religiozas Recoletas da Ordem de S. Bernardo 
de Taboza ». 
107 Primeira Abadessa do mosteiro de Tabosa. Em 1698 o padre Manuel de Mattos Botelho, seu sobrinho, 
examinador sinodal e abade de duas Igrejas no bispado de Miranda, escreveu um sermão a S. Bernardo par 
ser pregado no seu dia, no mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. O sermão "Vos estis lux 
Mundi, Matth.514" esteve para ser dedicado a Madre Antónia, sua tia. Acabou por dedicá-lo a Fr. Mathias de 
Mattos, seu tio e religioso no Real Mosteiro de Nossa Senhora de Belém. Sobre o assimto ver BOTELHO, 
Manoel de Mattos- "Sermão de S. Bernardo no seu dia, e Mosteiro Novo de Nossa Senhora daAssunpção do 
Lugar de Taboza, das Reliigiozas Capuchas da Sagrada Congregação de Cister", Coimbra, officina de 
Joseph Ferreyra,1698. 
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COCHERIL, Maur - Notes Sur L'Architecture et Le Décor dans Les Abbayes 
Cisterciennes du Portugal, Paris. 1972). 



A 04/09/1692 as religiosas chegaram ao mosteiro de Santa Maria de Alcobaça no 

qual descansaram dois dias. Foram recebidas calorosamente pelos monges que as 

presentearam com alguns objectos simbólicos como livros do Coro e bustos dos Patriarcas 

S. Bento e S. Bernardo feitos em terra cota nas oficinas do próprio mosteiro. 

Novamente a caminho, viriam a efectuar nova paragem em Nazaré para uma curta 

visita ao célebre Santuário, local Em 07/09/1692 chegam a Leiria onde foram recebidas 

com grande carinho pelo Bispo Dom José de Lencastre. No dia seguinte retomavam a 

viagem. Na sua passagem por Coimbra, a população e autoridades da cidade e da 

Universidade fizeram-lhe uma triunfal recepção junto ao rio Mondego. No dia 09 do 

mesmo mês e ano, chegarem a Viseu, onde o Prelado diocesano Dom Jerónimo Soares, 

lhes ofereceu hospitalidade. Pernoitaram o dia 10 de Setembro junto das monjas 

beneditinas do mosteiro de Santa Eufêmea de Ferreira de Aves. De novo, seguindo viagem, 

chegaram ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, próximo de Tabosa. No mesmo dia, ao 

fim da tarde, encontravam-se finalmente no local de destino, Tabosa.(Cfr. Mapan°5) 

Depois de uma longa vigem, a uma média de 30 quilómetros por dia, sentadas nas 

liteiras e escoltadas por homens a pé e a cavalo segundo a tradição, a sua vida conventual 

começava no dia 13 de Setembro, véspera da festa litúrgica de Santa Cruz. 

Não nos parece que o princípio da vida claustral das religiosas em Tabosa, tenha 

sido fácil. A acreditarmos nos relatos que a religiosa Madre Brites do Menino Jesus108, nos 

deixou, e que falam dos vários aspectos da vida do mosteiro tais como, a chegada das 

fundadoras espirituais, as entradas para o noviciado, as profissões efectuadas e outros 

acontecimentos extraordinários durante um período de cerca de sessenta anos (1694 a 

1758), percebemos que, logo que as religiosas chegaram a Tabosa, sofreram uma enorme 

decepção pois o mosteiro estava inacabado e sem condições para nele viverem. 

Contrariamente ao que a fundadora prometera, só a igreja estava terminada. Existiam 

apenas 11 celas inacabadas de forma que, quando chovia, a água entrava pela janela e saía 

' J Secretária da Comunidade religiosa. Os seus "relatos" constituem o manuscrito 1254 "Livro da Relação 
da Cotizas Momoravens da Fundação deste Convento de Nossa Senhora da Assumpção do Lugar de Taboza, 
de Reco/e tas da Ordem de Nosso Padre S. Bernardo o Segundo que se fundou neste Reino de Portugal, na 
hera de 1692", B.N.L. Códice 1254 
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pela porta . Podemos perceber a indignação das religiosas face ao estado pouco avançado 

da construção do mosteiro através do que a esse propósito escreveu Madre Brites: "(...) 

encontrámos um começo de convento, nu, desprovido de comodidade, (...) não tinha uma 

única cela para nos recolhermos, tudo o mais parecia um cortelho para animais que um 

convento para religiosas (...) como não tínhamos outro local, instalamo-nos no coro, ali 

rezávamos, comíamos e trabalhávamos" n o . 

A tarefa da nossa investigação não nos facultou quaisquer outras provas 

documentais ou esclarecedoras do estado "pouco avançado" das obras do edifício e suas 

dependências regulares quando as religiosas chegaram a Tabosa. Um estudo arqueológico 

das ruínas do edifício e sua área envolvente, poderia contribuir para o esclarecimento das 

possíveis etapas e fases de construção do mesmo. No entanto, está fora do âmbito do nosso 

trabalho integrar esse campo de saber, deixando o desafio ás entidades responsáveis pelo 

restauro do património arquitectónico e investigadores interessados. 

Era evidente o interesse das autoridades religiosas na fundação do mosteiro no 

lugar de Tabosa e na época em que surgiu. Se por mais não fosse, a necessidade de renovar 

a espiritualidade e relançar a religião já eram, só por si, motivos suficientes. 

Questionamo-nos sobre a veracidade da informação que as autoridades locais terão 

fornecido à Congregação e outros responsáveis pelo processo de fundação do mosteiro 

nomeadamente no que respeitava ao adiantado das obras do edifício. De facto, só um forte 

interesse económico, social, político e religioso nos faz compreender que os senhores 

nobres do concelho, Corregedor e Abades dos mosteiros de S. Pedro das Águias e Santa 

Maria de Aguiar tenham dado uma visão tão optimista sobre as potencialidades do terreno 

e local de edificação do mosteiro ao rei e à Congregação de Alcobaça. Certamente houve 

um exagero relativamente ao que afirmaram acerca do "estado avançado" da construção 

em 1689 ,H1quando sobre o assunto tiveram de se pronunciar pois, em 1692, quando 

chegam as primeiras fundadoras, o edifício ainda não reunia as condições essenciais para 

nele viverem. 

109 B.N.L.Cod. 1254 Foi. 17-17V0 "Livro da Relação e das Comas Memoravens... " 
110 B.N.L. Cod. 1254. Foi.l7-17V° ''Livro da Relação e das CouzasMemora\>ens... ". 
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Já lembramos que se tratava de religiosas habituadas a viver sem grandes 

comodidades conforme, aliás, era seu desejo e a observância determinava. Por esta razão, 

achamos realmente possível que o mosteiro estivesse muito atrasado na sua construção; de 

contrário, não teria havido lugar a indignações da parte das religiosas já habituadas a viver 

sem grande conforto. 

3.3. O Mosteiro de Tabosa e as Instituições Administrativas 

As relações do mosteiro com instituições ou representantes do poder político, 

governativo e administrativo começaram, como pudemos perceber, na pessoa de D.a Maria 

Pereira com o Corregedor da Comarca de Pinhel, com os representantes do concelho em 

assembleia da Câmara e todos envolvidos no processo de fundação do mosteiro, mesmo 

antes de estar legalmente instituído. Mas para que efectivamente se pudesse formalizar a 

fundação, ela necessitou do consentimento régio. Assim, e para chegarem às mais altas 

instâncias de poder, as informações, petições, licenças e outros quesitos, foram necessárias 

a acção, presença e decisão das autoridades de poder político e administrativo locais como 

já referimos. Em 10/07/1689, Corregedor e oficiais da câmara do concelho de Caria e Rua, 

homens nobres e do povo assinaram um "Termo" no qual expuseram ao rei o seu parecer 

sobre a fundação de um mosteiro em Tabosa, parecer que em tudo era favorável à fundação 

do mosteiro naquela terra e região112. Os centros de decisão política concelhia ganhavam 

importância e prestígio pois num ápice viram-se em contactos com os mais altos 

funcionários e órgãos de poder regional e central. Os oficiais e outros homens importantes 

do governo local puderam fazer ouvir a sua opinião junto do rei Os concelhos e comarcas 

envolvidos no assunto da fundação do mosteiro saíram do anonimato ganhando na 

111 B.N.L.Cod.30(X foi. 211-21 IVo.Na carta que o Corregedor de Pinhel escreveu a sua Magestade podemos 
1er que "(... ) em o sítio da (...) Quinta tem dado princípio a um mosteiro, está edificada a igreja (...) tem os 
mirantes quase feitos (...) vejo continuar as obras com grande zelo... ". 

" B.N.L.Cod.300.Fol.211-21 IVo "(...) parecia-lhes a elles ser de grande servidão e grande utilidade para o 
concelho, situar-se o mosteiro neste sítio, já que podiam nele entrar pessoas nobres, suas mulheres e pobres, 
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geografia e historia nacionais um lugar ao sol. Todos beneficiavam da fundação do 

mosteiro e, por isso, só podiam apoiá-la. Deste modo, na cópia da carta que o Corregedor 

de Pinhel enviou ao rei datada de 13/07/1689, pudemos 1er que todos os representantes do 

poder local "Officiais da Câmara, nobreza delia e povo do dito concelho (...) entre todos 

não houve um que he de haver inconveniente a se fazer o dito mosteiro (...)" naquelas 

terras distantes dos principais centros de decisões nacionais ( Ap. doc. Doc. n° 3)113. 

Era evidente que a fundação e edificação do mosteiro em Tabosa se revelava muito 

útil a todo o concelho de Caria e Rua e, em geral, a toda a Província da Beira posto que, 

servia os interesses das várias classes sociais, sobretudo a velha nobreza que começava a 

perder poder económico e prestígio social e que sob a "apologia" da pobreza e austeridade 

aclamada pela Regra, assumia melhor a sua humilhação. O mosteiro retirava a freguesia do 

Carregal do anonimato e conferia-lhe algum destaque no mapa da geografia religiosa e 

política nacionais. Por outro lado, suavizava as dificuldades económicas dos mais 

desfavorecidos através das esmolas que, em nome de Deus, as religiosas se comprometiam 

fazer em conformidade com os Estatutos da Ordem, e, sobretudo, cumprindo as cláusulas 

estabelecidas pela fundadora. 

Ao visitarmos o local de implantação do mosteiro pudemos sentir a azáfama que as 

obras de construção outrora implicaram, num local tão calmo e aprazível como Tabosa. 

Enquanto o edifício se erguia, muitos pedreiros, carpinteiros e escultores zelosamente se 

empenharam na sua construção, deslocando-se até ao lugar de Tabosa ao encontro do 

trabalho. Outros, fizeram da terra, seu local de residência trocando os conhecimentos que 

traziam de outras paragens com a população que lhes facultava as condições básicas de 

subsistência. 

e outras mais que terão consolação com as esmolas feitas pelas religiosas, em nome de Deus. " "Cópia da 
Carta que o Corregedor de Pinhel escreveu a sua Magestade". 
113 B.N.L.Cod.300.Fol.211-21 IVo "Cópia da Carta que o Corregedor de Pinhel escreveu a sua Magestade ". 
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PARTE II 

A VIDA INTERNA NO MOSTEIRO DE TABOSA E FIGURAS 
SALIENTES 
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1. O QUOTIDIANO E A ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DA COMUNIDADE 

RELIGIOSA DE TABOSA 

1,1 Orgânica do Mosteiro de Tabosa 

Quando nos alvores do século XII o ramo feminino da Ordem de Cister se começa 

a esboçar, ainda que sob a dependência mais ou menos directa de algum mosteiro 

masculino, as religiosas, organizadas em comunidade com os seus quadros orgânicos e 

administrativos instituídos, adoptaram a observância praticada nos mosteiros masculinos 

pela qual nutriam grande simpatia, isto é, adoptaram a Regra de S. Bento que passou a 

fundamentar a sua espiritualidade assente no Culto Eucarístico e Devoção Mariana. 

A renovação espiritual do ramo cisterciense feminino do século XVII, veio acentuar 

a prática da oração e do Culto Divino, assistido por toda a comunidade religiosa conforme 

um horário próprio ao qual se ajustavam as restantes obrigações quotidianas114. A 

meditação, as privações materiais, a prática do jejum e o trabalho manual, preenchiam o 

quotidiano da comunidade religiosa marcada pela presença masculina documentada através 

dos Confessores, Visitadores e Procuradores que assistiam o mosteiro. 

As religiosas assumiram como obrigação essencial a reza do ofício Divino 

quotidiano. Começavam o dia assistindo à oração da hora Prima da qual faziam parte as 

leituras de um capítulo da Regra de S. Bento comentado pela Madre Abadessa. Seguiam-se 

as denúncias e acusações relativas a faltas cometidas por qualquer religiosa contra o 

espírito de Regra e definia-se a penitência que cada uma devia cumprir. 

Entre a hora Prima e a hora Terça celebrava-se a Santa Missa e reunia-se o 

Capítulo no qual se tomavam decisões de carácter administrativo e se determinava o 

" O Ofício Divino só por si ocupava imenso tempo no dia a dia das religiosas. Três a quatro horas diárias, 
sem contabilizar o tempo dedicado à missa, destinavam-se à oração. Como consequência, o trabalho manual 
revelava-se pouco produtivo, dada a fragmentação de tempo a que estava sujeito. 
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trabalho que cada religiosa tinha a fazer. O Capítulo terminava com a oração "De 

profundis" pelos fieis defuntos, embora nele só tivessem assento as religiosas professas115. 

Seguiam-se as horas de Sexta, Nona, Vésperas e Completas, ao longo do dia e era 

também durante o dia que, as religiosas podiam comunicar entre si partilhando as suas 

vivências e espiritualidade. Porém, após a hora de Completas guardavam silêncio absoluto, 

só passível de ser interrompido por motivos muito pertinentes. O rigor relativo ao diálogo 

acentuou-se no decorrer do século XVII em consequência da reforma espiritual que então 

se verificava, pois a conversa entre as religiosas conduzia em várias ocasiões, a abusos e 

devaneios responsáveis pela degradação moral. O oficio de Matinas segundo a Regra de S. 

Bento fazia-se de noite. 

Entre as religiosas verificava-se um profundo empenho em cumprirem com toda a 

responsabilidade e devoção as suas obrigações. Muitas vezes submetiam-se a martírios e 

sacrifícios para atingirem da forma mais perfeita possível o encontro com Deus que era 

aliás, o momento desejado por todas. 

O mosteiro de Tabosa enquadrado neste quotidiano, espiritualidade e observância 

prendou-nos com bons exemplos de religiosas que tudo faziam com grande empenho, e 

devoção submetendo-se a penosos sacrifícios. Não raras vezes, as religiosas quase faleciam 

em consequência do estado debilitado do seu corpo. Tudo faziam porém, com grande 

empenho e por amor a Deus, dando provas de "Santidade". Em Tabosa, como adiante 

veremos, a Abadessa interferiu algumas vezes junto de religiosas que exageravam nas suas 

mortificações, impedindo o seu prosseguimento .Todavia, estes aspectos provam que as 

religiosas que viveram no mosteiro no século XVII mas sobretudo no século XVIII, 

período que os documentos ilustram, foram mulheres de verdadeira fé e vocação 

Entre os mosteiros masculinos e femininos da mesma Ordem havia obviamente 

muitas semelhanças. Professavam a mesma Regra, praticavam o mesmo culto e exercícios 

espirituais. No entanto, o seu quotidiano decorria de forma muito diversa, devido 

essencialmente à clausura praticada nos mosteiros femininos e que as religiosas 

115 O "Capítulo" embora dizendo respeito a toda a comunidade religiosa, excluía as noviças e as leigas que 
tinham o seu Capitulo à parte. 
116 Foi o caso da Abadessa Madre Antónia de Santa Maria face à religiosa Damiana de S. Jozé. Assunto que 
retomaremos. 
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rigorosamente cumpriam117. Impedidas de ultrapassar os limites das cercas que 

circundavam o mosteiro, colocavam-se na dependência de um intermediário, necessário 

para os contactos com o mundo exterior. Este intermediário, chamado "Mordomo", era 

habitualmente um monge do mosteiro que detinha a tutela sobre o mosteiro feminino e 

indicado pelo seu Abade Geral. 

Cabia ao mosteiro masculino a responsabilidade de administrar o feminino e zelar 

pelo bem-estar moral e espiritual das religiosas. Porém, nem sempre foi fácil realizar estas 

tarefas já que obrigavam à quase total disponibilidade de alguns monges professos para 

assistirem aos mosteiros femininos. Por outro lado, a principal fonte de rendimento destes 

mosteiros provinha dos trabalhos agrícolas realizados pelas religiosas, e estas, nem sempre 

os realizavam com eficácia, o que tinha como consequência o aumento das despesas e a 

acumulação de gastos e prejuízos para o mosteiro masculino seu tutor118. 

Os mosteiros femininos eram visitados periodicamente pelo Abade Geral do 

mosteiro tutelar ou, em sua representação, por um Visitador119. Assim, para além do apoio 

espiritual e zelo pela boa gestão e administração do património do mosteiro feminino, a 

presença destes monges era necessária nas cerimónias de juramento de votos solenes ou, 

pelo menos, era imprescindível a sua aprovação no que respeitava a candidatas que 

queriam professar. 

Após as directrizes saídas do Concílio de Trento em 1536 no sentido de se cumprir 

com maior rigor a Regra cisterciense, e devido à reforma espiritual que se iniciava, 

assistimos no século XVTI a maior rigor na selecção das candidatas a religiosas e à 

restrição na sua admissão aos mosteiros procurando-se que neles ingressassem movidas 

pela verdadeira fé e vocação e não por questões de conveniência económica ou social, 

como fora comum na Idade Média e ainda se fazia no século XVII. 

117 Desde a Idade Média que a clausura se apresentou como um grande problema para os mosteiros femininos 
e os levou à situação de dependência dos mosteiros masculinos que se encarregavam da administração dos 
seus bens, mas que nem sempre conseguiam praticar com sucesso. 
118 Lembramos a relutância dos mosteiros masculinos em aceitarem sob sua tutela os femininos. Muitas vezes 
era o "prestígio" das religiosas através dos actos virtuosos e milagrosos que praticavam, que acabavam por 
levar as comunidades a exercerem pressão sobre os mosteiros masculinos no sentido destes aceitarem a tutela 
das devotas e "especiais" senhoras. 
119 Fr. Luiz Coelho foi o primeiro Visitador Geral da Congregação e esteve em Tabosa recomendando-se à 
Madre Damiana de S. Jozé (e que oportunamente diremos), a propósito das suas frequentes febres e dos 
poderes milagrosos da religiosa. 
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Procurava-se pois, apertar cada vez mais o cerco ao relaxamento moral e espiritual 

verificados nos séculos anteriores, através de uma maior vigilância sobre o cumprimento 

rigoroso dos Estatutos da Ordem, e pela fundação de mosteiros cada vez mais rígidos na 

sua observância, como Tabosa. É neste contexto de maior rigor e renovação espiritual que 

este mosteiro sobressaiu como exemplo. Foi exímio no cumprimento dos princípios da 

Ordem de Cister e no rigor da observância. Deu-nos a conhecer religiosas cuja devoção e 

sacrifícios lhe conferiram o carácter de "Santidade" face aos tormentos padecidos e 

milagres que fizeram120. O mosteiro possuía todas as condições para a prática de uma 

verdadeira vida em meditação e recolhimento, recordamos, entre outras, o isolamento 

geográfico a que estava sujeito, não permitindo ás religiosas dispersar-se do seu caminho 

em direcção a Deus e a vivência da pobreza 

No que respeita à hierarquia estrutural da Ordem, já nos referimos à dependência 

institucional existente entre todos os mosteiros da Congregação. Desde as origens do ramo 

Cisterciense feminino que as religiosas se organizaram em comunidades dotadas de 

quadros orgânicos e administrativos dispostos hierarquicamente, e em que os diferentes 

cargos de poder eram exercidos em prol da comunidade religiosa e praticados com 

verdadeira devoção. Assim, à funcionalidade dos espaços interiores do mosteiro 

correspondia uma hierarquia de cargos encimados pelo de Abadessa que protagonizava o 

exercício do poder espiritual e temporal no mosteiro. 

A Abadessa 

Cargo de destaque na organização administrativa dos mosteiros cistercienses 

femininos e que abarcava o exercício de vários poderes. Era um cargo de eleição entre 

todas as religiosas professas perpétuas que constituíam a comunidade pelo que se devia ter 

em conta as qualidades da religiosa a eleger e não a sua proveniência social. 

'~ Nele se praticava uma vida mais austera que a habituai nos mosteiros de simples observância cisterciense, 
sem contudo, haver qualquer ligação à reforma da Trapa, mais austera que a estrita observância. 
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Até ao Concílio de Trento o cargo de Abadessa era vitalício. Após o Concílio e 

durante a Idade Moderna, o cargo passou a ser trienal e quase sempre ocupado por uma 

religiosa proveniente de alta linhagem, facto que provocou certas perturbações no seio da 

comunidade religiosa por contrariar os princípios definidos na Regra de S. Bento que, 

excluía como dissemos, a condição social do acto de eleição da Abadessa. 

A Abadessa, apesar dos seus amplos poderes não os exercia de forma isolada. 

Contava com a orientação dos Estatutos Gerais e textos normativos da Ordem e do próprio 

mosteiro, e contava com o apoio do Capítulo ou Cabido do qual faziam parte religiosas 

professas que a auxiliavam na governação da sua casa ,tais como Prioresa, sub-prioresa, 

Mestre de Noviças, Celeira, Porteira, e outros cargos menores, nomeados pela Abadessa 

mas desempenhando todas, importantes funções no mosteiro e garantindo o seu 

harmonioso funcionamento121. 

Priora ou Prioresa 

E hierarquicamente o cargo que se segue ao de Abadessa podendo temporariamente 

substitui-la nas suas funções quando esta não podia desempenhá-las. Dela dependia a boa 

disciplina e funcionamento do mosteiro bem como o respeito entre todas as religiosas122. 

Mestra de noviças 

A religiosa que detém este cargo é a responsável pela formação das noviças no seio 

da comunidade religiosa. As noviças formam um grupo distinto no mosteiro, durante o 

período de tempo necessário à sua formação e preparação para a vida religiosa. O 

noviciado constituía um autêntico tirocínio para a vivência de vida em comunidade. 

121 Cantoras mores e menores; Porteiras mores e menores; Conselheiras; Sacristã mor e menor; Bolseiras e 
Depositárias; Escrivãs; Boticárias; Sangradoras, Deputadas. 
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Celeireira 

Cargo muito importante na hierarquia da comunidade religiosa, já que a ela 

compete zelar pelo bem-estar quotidiano das religiosas, providenciando para que nada do 

estritamente necessário lhes falte. Compete-lhe cuidar as refeições e aprovisionar 

alimentos, bem como zelar pela conservação do mosteiro. 

Porteira 

Cargo que exige grande responsabilidade e sacrifício para quem pretende recolher-

se no interior do mosteiro e evadir-se do mundo exterior, posto que este cargo implicava, o 

contacto com o mundo exterior, isto é, a porteira é o elo de ligação entre a clausura e o 

mundo exterior. 

A Porteira contacta com as pessoas que por algum motivo, chegam ao mosteiro. 

Geralmente, o contacto fazia-se pela "Roda" ou grades da clausura123. Este cargo só pode 

ser exercido por uma religiosa que já tenha emitido votos perpétuos, tenha uma forte 

personalidade e firmeza nas convicções, seja, sobretudo, discreta nas relações que 

estabelece com as pessoas. 

Para além dos cargos que acabamos de mencionar, as religiosas distribuíam-se por 

distintas categorias no interior dos mosteiros que, apesar de algumas transformações ao 

longo dos tempos eram basicamente as seguintes: 

• Categoria das "Religiosas professas" - As que faziam os votos. De adesão perpétua 

ao mosteiro 

PARISSE, Michel- Les mones au Moyen Age, Ciamency, Christine Bonneton Editeur, 1983, pp 115-116. 
(...) de son autorité naturelle, de ses qualités de guide, de sa sensibilité de femme dépendent la bonne marche 
du monastère, la soumission des soeurs, la réputation de la maison " 
123 No mosteiro de Tabosa o contacto da Porteira com o mundo exterior fazia-se através da "Roda" que vira 
para uma espécie de ante-câmara que estabelece a ligação entre o mundo exterior e o espaço de clausura 
propriamente dito. Ver fotografia na página seguinte. 
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• Categoria das ''Religiosas Noviças" - aquelas que se encontravam em fase de 

formação e preparação para a vida religiosa; geralmente o tempo de noviciado durava um 

ano. Em Tabosa sabemos ter existido uma boa casa de noviciado com cinco celas para as 

religiosas se acomodarem à vida no mosteiro. 

Surgem posteriormente as "Religiosas do Coro" que tinham por obrigação rezar 

Ofício Divino, e as "Religiosas Leigas" que até podiam desconhecer as letras e se 

dedicavam aos trabalhos agrícolas, da cozinha, limpeza entre outros 

No mosteiro de Tabosa não é perceptível nos documentos que analisamos a 

existência de religiosas leigas, facto que, se explica por o mosteiro ser de fundação tardia e 

estar desde o seu início afiliado à Congregação. 

Sabemos que no século XVIII, algumas religiosas que se recolhiam nos mosteiros 

levaram consigo "criadas" que as auxiliavam, e que embora não participassem no Ofício 

Divino ou vestissem o hábito, eram sustentadas pelo mosteiro, em troca de outros trabalhos 

que realizavam. No mosteiro de Tabosa não conhecemos esta prática, pelo menos desta 

forma tão linear. As religiosas não tinham habitualmente qualquer comodidade supérflua e 

por isso mesmo, não teriam "criadas" No entanto conhecemos alguns casos de religiosas 

no mosteiro que, eram "assistidas" ou "auxiliadas" por "criadas", referimos como exemplo, 

o caso da última religiosa do mosteiro, Madre Thomázia Rita, que viveu os seus últimos 

dias de clausura entregue aos cuidados de uma criada que, porém, tinha criado no mosteiro 

desde tenra idade, e que, inclusivamente acabou por "governar" o mosteiro. Lembramos 

também o caso da própria fundadora D.a Maria Pereira que, "reservou" para si e duas 

"criadas" que a assistiam, os bens necessários para o sustento de todas, e para a estadia no 

mosteiro logo que entendessem recolher-se nele.124. 

Ser religiosa, integrar um mosteiro, era sinónimo de pertença a uma classe singular 

face à estrita ligação das instituições monásticas com a igreja e o clero. 

Entre as religiosas no mosteiro eram evidentes as distinções sociais. As Religiosas 

do Coro eram geralmente provenientes de um estrato social superior cabendo-lhes por isso, 

Chamada Maria Rita, foi criada de Madre Thomázia Rita. Face ao estado de demência da religiosa, Maria 
Rita "administrou" o mosteiro como melhor entendeu. No entanto, ludibriada por pessoas de má fé. vendeu 
parte significativa do espólio móvel do mosteiro tal como uma custódia, um pálio, vários castiçais e muitos 
outros objectos de valor. 
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a designação de "Senhoras", enquanto que as restantes eram leigas de condição plebeia não 

lhes sendo atribuída tal designação. 

1.2 A Acção Externa dos Monges Sobre as Religiosas de Tabosa 

Pese embora a resistência dos Abades de Alcobaça em aceitarem filiações 

femininas, estas foram-se constituindo suas filiais e integrando-se paulatinamente nos 

modelos orgânicos e institucionais da Ordem. 

De alguma maneira superintendendo no interior dos mosteiros, estão os Abades e 

seus representantes, Confessores e Mordomos, tutelares dos mosteiros femininos. Na 

Congregação de Alcobaça tudo se fazia sob a direcção do Abade Geral da Congregação, 

Abade de um mosteiro masculino e que pessoalmente ou por delegação, interferia na vida 

das comunidades femininas ligadas à Congregação. .Dependia dele a definição dos 

estatutos que regulamentavam as "visitas canónicas" levadas a cabo pelos vigários por ele 

indicados. Designava para "Confessor" das religiosas um monge do seu mosteiro e 

nomeava para "Mordomo" um monge de sua confiança para administrar o património do 

mosteiro. 

A confirmação da Abadessa do mosteiro ou a aprovação da religiosa indicada para 

o cargo era da sua responsabilidade, sendo a eleição sempre presidida por ele. 

Competindo-lhe igualmente decidir sobre a admissão das noviças e assistir ao seu 

juramento solene. 

Confessor 

Cargo com enorme importância no seio da comunidade religiosa feminina, já que o 

"Confessor" era o "guia espiritual" das religiosas, absolvendo-as dos seus pecados e 

orientando-as nos problemas da vivência monástica, fortalecendo a sua crença e devoção e. 

78 



por consequência evitando o relaxamento ou desalento moral entre a comunidade 

religiosa. De certo modo, era o orientador e controlador das consciências (Ap. doe. n°9). 

Mordomo 

Nomeado pelo Abade do seu próprio mosteiro, tinha por obrigação administrar os 

bens das religiosas e o património do mosteiro. Podia indicar um jurista ou defensor em 

tribunal, quando os pleitos que envolviam os bens das religiosas assim exigiam embora 

necessitasse do consentimento do Abade. 

O Mordomo era o "supervisor externo" do mosteiro feminino e dele dependia a 

Celeireira, a quem já nos referimos, como espécie de "governanta" no interior do mosteiro. 

1.3 Proveniência e Modos de Admissão das Religiosas ao Mosteiro de 
Tabosa 

No mosteiro de Nossa Senhora da Assunção por ser de fundação tardia, as 

religiosas iniciaram a sua vida claustral já afiliadas à Ordem Cisterciense praticando a 

regra de S. Bento em estrita observância e inserindo-se num funcionalismo orgânico e 

institucional dominado e ditado pela Congregação de Alcobaça. Nenhuma religiosa iniciou 

a sua clausura como "leiga", "barbata" ou "conversa", o que era muito comum em épocas 

anteriores de fundações de mosteiros. 

Em Tabosa, após a chegada das fundadoras espirituais vindas do mosteiro de Nossa 

senhora da Nazaré do Mocambo em Lisboa, as religiosas que se lhe seguiram foram 

verdadeiras reclusas professas, cuja admissão se processou de acordo com as clausulas 

estabelecidas por D.a Maria Pereira com o acordo e aceitação da Congregação de 

Alcobaça, tendo ficado registadas na "Escritura" de fundação do mosteiro125. 

25 Ver " Cláusuias da Fundação do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção". 
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Exceptuando os oito lugares graciosos de primeira entrância para os quais a 

fundadora tinha constituído dote, o ingresso no mosteiro implicava que as candidatas 

fossem providas de um dote cujo montante ignoramos, mas julgamos ser bastante elevado 

para a época. Por comparação com o praticado no mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do 

Mocambo, podemos dizer que implicava a importância de 2#500 reis. 

Com as exigências da reforma da Ordem levada a cabo nos século XVI e XVII, 

foram-se tornando cada vez mais apertadas as condições de admissão das religiosas aos 

mosteiros, sendo a vocação a primeira condição a privilegiar, isto é, o desejo de perfeição. 

Apesar de não encontrarmos na documentação qualquer "prova" de verificação da 

vocação das religiosas por parte do Abade, Abadessa ou qualquer outra pessoa responsável 

pelos mosteiros, constatámos em todos os casos de vidas das religiosas que analisámos, 

que todas possuíam enorme vocação e grandes virtudes, tendo a maioria alcançado a 

condição de "Santidade" após a morte. 

O mosteiro fundado em Tabosa destinava-se a acolher no seu interior a denominada 

"Classe privilegiada" ou seja, as filhas de uma nobreza provinciana que se impunha na 

região e que, apesar de atravessar dificuldades económicas da época, tentava a todo o custo 

preservar os seus títulos. Desde a sua fundação que o mosteiro possuía os bens suficientes 

para assegurar a sobrevivência e manutenção das vinte e cinco religiosas para que estava 

destinado. Assim, todas as que nele ingressaram, à excepção das primeiras fundadoras, 

foram dotadas por D.a Maria Pereira ou pertenceram a famílias abastadas capazes de 

assegurar o custo de seus dotes de ingresso e a sua vida na comunidade religiosa126. 

Apesar da renovação de todos os mosteiros que a Congregação de Alcobaça 

implementou no século XVII, o número de mosteiros femininos continuava a ser inferior 

ao número de mosteiros masculinos, e o número de religiosas no seu interior igualmente 

inferior ao número de religiosos nos seus mosteiros. Factores de ordem económica e social 

justificavam esta diferença visto que os mosteiros femininos sobreviviam essencialmente à 

Referimo-nos aos oito lugares graciosos que a fundadora estabeleceu aquando da realização da escritura 
de fundação do mosteiro. 
126 Conhecemos quatro casos de religiosas que foram admitidas no mosteiro, cujos pais não eram nobres. 
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custa das rendas que possuíam derivadas das doações, e também à custa dos dotes que as 

religiosas levavam e que, muitas vezes mal administrados pelos seus Feitores, que não 

sabiam ou queriam fazer melhor, ditavam a sua incapacidade de sobreviver. 

0 crescimento demográfico em Portugal e em toda a Europa durante o século XVII 

reflectiu-se no entanto, no aumento do número efectivo das religiosas no interior dos 

mosteiros e o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa contou durante a sua 

existência, com mais de vinte e cinco religiosas no seu interior, ultrapassando assim o 

número inicialmente estipulado. Iguais circunstâncias ocorreram com o mosteiro do 

Mocambo que viu duplicar o seu número de religiosas havendo em 1706 quarenta e sete 

religiosas do Coro e oito conversas o que levou algumas a deslocarem-se para Tabosa127. 

Era conhecida no século XVI a ligação do ramo feminino de Cister à nobreza, e 

frequente fazer-se prova dela para se poder ingressar nos mosteiros. Contudo, esta prática 

em Portugal não foi muito usual e muito menos no século XVII. 

Em Tabosa, as clausulas inerentes à fundação do mosteiro filtravam em certa 

medida, as candidatas à vida religiosa nesta instituição. Desta forma, as candidatas ao 

ingresso na vida claustral, tal como os documentos referem, são quase todas de 

ascendência aristocrática ou oriundas de uma nobreza provinciana apegada ás suas 

tradições e pergaminhos, culta e instruída, e com vontade de instruir as suas descendências. 

Esta nobreza colocava as suas filhas e familiares no mosteiro para serem ensinadas e 

poupadas aos dissabores da vida no mundo, podendo consumar a sua união com Deus em 

perfeita harmonia e dedicação se assim a desejassem ou abandoná-la128. Eram excluídas do 

ingresso no mosteiro, as candidatas descendentes das consideradas "raças impuras" ou 

outros "credos religiosos", que não o catolicismo e aquelas que não tinham meios de 

pagamento do dote129. 

127 Referimo-nos às religiosas que posteriormente á fundação do mosteiro seguiram os passos das fundadoras 
espirituais. 
128 Não encontrámos qualquer livro de assentos de educandas ou pupilas, no entanto m 1844 vivia uma Pupila 
no mosteiro à qual o Abade Geral permitiu tomar o hábito. 
129 Por "raças impuras" entenda-se. Mouras. Quanto aos "Outros Credos Religiosos" referimo-nos por 
exemplo aos Judeus. Conhecemos no entanto algumas excepções como foi o caso de uma religiosa que 
apesar de não descender da aristocracia foi admitida no mosteiro devido a uma dívida que D. Maria Pereira 
tinha para com o seu pai. 
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"Tabosa," podemos dizer, era um mosteiro "elitista" e rigoroso na selecção das 

candidatas e da observância nele praticada. Conservador nas práticas e costumes da 

educação aristocrática muito do agrado e conveniência da comunidade envolvente 

empenhada em manter as tradições fama e prestígio, conteve no seu interior as mais nobres 

senhoras da região, o que lhe granjeou um estatuto único, no tempo em que funcionou. 

Ao longo da vida do mosteiro, as candidatas sem dote sempre tiveram dificuldades 

em entrar nele ainda que cumprissem todos os outros requisitos definidos nas clausulas de 

D.a Maria Pereira. Esta atitude por parte da Congregação revela preocupação quanto às 

despesas que mosteiro podia acarretar para a própria instituição e que assim se acautelava 

tornando o dote de ingresso imprescindível. 

Através de relatos descritivos que nos foram deixados por Madre Brites do Menino 

Jesus130., alicerçámos parte fundamental do nosso trabalho dando a conhecer vários 

aspectos relacionados com a vida quotidiana do mosteiro, proveniência geográfica e social 

das religiosas, seus actos piedosos, virtudes e vocação, entre outros interessantes aspectos 

e factos extraordinários. Trata-se de um conjunto de notícias apócrifas sobre as vidas das 

religiosas e que analisámos com a imparcialidade possível já que Madre Brites do Menino 

Jesus sua relatora, fiel devota e muito crente, enfatizou calorosamente a vida da 

comunidade das religiosas de Tabosa. Do seu estudo resultou a conclusão sobre a 

proveniência geográfica e social das religiosas no período entre 1720-1760 . Muitas 

tornaram-se figuras importantes na vida interna do mosteiro e desempenharam também, 

um papel relevante na comunidade extra claustral que o viu nascer. 

130 Madre Brites do Menino Jesus foi secretária da Comunidade de Religiosas de Tabosa e durante cerca de 
sessenta anos escreveu sobre o quotidiano do mosteiro e características económico sociais das religiosas, 
entre outros aspectos diversos de muito interesse para o conhecimento da história do mosteiro. 
131 Cfr. Quadro n° 2 e 3 
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1,4 Figuras Salientes no Mosteiro e Actos de Dignificação e Santidade 

L. Gérard132 fez a transcrição de dois manuscritos, que nos oferecem uma riqueza 

infindável de pormenores sobre vários aspectos da vida quotidiana das religiosas, sua 

espiritualidade e santidade133. Juntamente com algumas notícias apócrifas que analisámos, 

tentaremos a interpretação, visto tratar-se de relatos redigidos pelo punho de uma religiosa 

cuja carga sentimental neles se reflecte e que não podemos desprezar. 

Os escritos revelam-nos aspectos peculiares e insólitos da vida das religiosas que 

devem por isso, ser interpretados à luz da época e do espírito da Ordem. De entre eles, 

seleccionámos os que se referem a religiosas que se destacaram no seio da comunidade 

quer pela sua importância no próprio mosteiro, quer pela repercussão dos seus actos na 

sociedade e comunidade civil em que este se inseriu. 

À parte as primeiras fundadoras espirituais do mosteiro de Tabosa, vindas como 

sabemos do mosteiro do Mocambo, outras servas de Deus e provenientes da região em que 

o mosteiro se localiza, escolheram-no, para ali viverem a sua vida em maior recolhimento e 

perfeição. 

Os relatos de 31 religiosas que viveram no mosteiro entre 1694-1760 revelam-nos 

que grande parte das religiosas era proveniente da Província da Beira e de localidades não 

muito distantes do mosteiro. Eram jovens de ascendência nobre ou filhas de famílias 

abastadas, pessoas que ocupavam cargos públicos de destaque, capazes de suportarem o 

pagamento das suas propinas e dotes. (Quadros n°s 2 e 3). 

132 Na obra "Notices des trois Sœurs, Toutes Trois Moniales de L'Abbaye de Tabosa au XV111 Siècle " 
133 Referimo-nos aos Códices Alcobacenses da B.N.L 1254 "Livro da Relação da CouzasMemoravens(..) " e 
Cod. 1494 ''Noticia de trez Irmãas Virtuozas do Mosteiro de Taboza". Foi. 273-274. Este último data dos 
finais do século XVIII e foi escrito por uma religiosa cuja identidade ignoramos, a pedido do cronista 
cisterciense Frei Manuel de Figueiredo que escrevia em finais do século, a "História" dos Mosteiros 
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Quadro n° 2 - Proveniência Geográfica das Religiosas de Tabosa 
(1694-1750) 

Distrito Concelho Naturalidade N° de Religiosas 
Viseu Moimenta da Beira Moimenta da Beira 
Viseu Lamego Cepões 
Viseu S.João da Pesqueira Vilarouco 
Viseu Lamego Britiande 
Viseu Viseu Viseu 
Guarda Celorico da Beira Maceira 
(?) (?) S. Martinho de Neiva 
Viseu Moimenta da Beira Qf do Ribeiro 
Bragança Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo 3 
Viseu Sernancelhe Tabosa 
Viseu Lamego Trevões 
Lisboa Lisboa Lisboa 4 
Guarda Pinhel Manigoto 3 
Guarda Sabugal Sabugal 2 
Viseu Tondela Besteiros 1 
Vila Real Régua Régua 1 
Viseu Lamego Rio Douro (Lamego) 1 
Vila Real Vila Pouca de Aguiar Vila Pouca de Aguiar 2 

Não se sabe 4 
TOTAL 31 

(Fonte: B.N.L .Cod 1254). 

Quadro n° 3 - Proveniência Sócio-Económica das Religiosas de Tabosa 
(1694-1760) 

Profissões dos Ascendentes N° de Famílias 
Comerciantes 1 
Sargento-mor 1 
Capitão-mor 1 
Desembargador 2 
Lavradores 1 
Profissões não mencionadas (Nobres/Fidalgos) 15 
Profissões não mencionada (Não Nobres/Não 
Mecânicos) 2 
Não se sabe qual a profissão 8 

TOTAL 31 
(Fonte: B.N.L.Cod. 1254) 

femininos da Congregação Autónoma de Alcobaça. É um relato que nos oferece pormenores relacionados 
com a "santidade" atribuída ás religiosas, sobretudo aspectos relacionados com a sua morte. 
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Conhecemos porém, alguns casos de candidatas ao mosteiro que não eram 

descendentes de famílias nobres e que ingressaram no mosteiro por razões que se prendem 

com dívidas da fundadora a alguns progenitores das candidatas.134. Outras jovens, entraram 

no mosteiro por razões de ordem sentimental e grau de parentesco com a fundadora, como 

foi o caso de uma sua afilhada e sobrinha. Conhecemos ainda o caso de uma jovem que foi 

admitida no mosteiro por ser neta de uma filha natural do pai de D.a Maria Pereira. No seu 

total, estas jovens que conseguiram ser religiosas correspondem apenas 12,9% no período e 

universo por nós estudado 

As primeiras religiosas chegadas ao mosteiro depois das fundadoras espirituais 

eram filhas de Francisco Botelho de Moraes senhor nobre da Vila da Torre de 

Moncorvo135. As suas filhas cedo manifestaram o desejo de ingressar na clausura, e quis o 

destino que ingressassem no mosteiro de Tabosa sendo três das mais importantes figuras 

que o mosteiro conheceu. 

O senhor Botelho de Moraes foi informado da rigorosa observância praticada no 

mosteiro de Tabosa, por dois deputados do Tribunal do Santo Ofício que passavam pela 

Vila da Torre de Moncorvo com o propósito de instruírem um processo relativo a uma 

suspeição de Judaísmo136 e que, conheciam a disciplina do mosteiro devido aos contactos 

que tinham estabelecido no lugar da Lapa, com as fundadoras espirituais, por ocasião da 

sua deslocação de Mocambo para Tabosa. Francisco Botelho de Moraes sensibilizado com 

a descrição feita pelos Oficiais sobre o rigor do mosteiro, convenceu-se de que as suas 

filhas não quereriam recolher-se num local de observância tão rigorosa, plena de sacrifícios 

e penitências. Explicou por isso, às jovens, que o mosteiro não era o indicado para elas, 

habituadas que estavam ao conforto e carinho. Porém, não conseguiu demover as filhas dos 

seus intentos, pois elas quanto mais difícil e rigorosa se lhe afigurava a vida de clausura 

134 Foi o caso de Madre Maria de S. José, filha de um mercador de panos, a quem a fundadora devia a 
importância equivalente a um dote de ingresso no mosteiro, motivo que a levou a oferecer um dos oito 
lugares graciosos mencionados nas cláusulas de fundação do mosteiro, à jovem. 
135 Capitão Geral de Torre de Moncorvo, descendente de conceituada família militar muito dedicado ao 
estudo da "letras " e História, muito culto e intuído. Típico representante da pequena nobreza de Província. 
136 Membros do Conselho Geral Inquisidor que tinham por missão instruir processos. A Inquisição instaurou-
se em Portugal durante o reinado de D. João III em 1536, foi reformada pelo Marquês de Pombal em 1771 e 
finalmente abolida em 1821. 

85 



tanto maior desejo tinham de ingressar no mosteiro, e assim deixou que seguissem a sua 

devoção.137 

Em 01/05/1694 ingressou no mosteiro de Nossa Senhora da Assunção a religiosa 

Madre Agnes (Inês) Maria de Santa Teresa 

Madre Agnes Maria de Santa Teresa [1665-1755] 

Nome: Madre Agnes (Inês) Maria de Santa Teresa. 

Filiação: Francisco Botelho de Moraes e Dona Brites Saraiva de Vasconcelos 

Data de Nascimento: 1665 

Proveniência geográfica/naturalidade: Vila de Torre de Moncorvo 

Proveniência social: Nobre 

Ano de entrada no mosteiro: 01/05/694. Professou no final do ano de 1695138. 

Devoção: Nossa Senhora; Cristo na Cruz e vários outros Santos. 

Santidade e Virtudes: Religiosa muito amiga de dar esmolas aos pobres. Senhora 

muito bondosa, bonita, e que se exercitou na prática do silêncio como forma de explicitar a 

grande devoção que brotava da sua alma. Passava muito tempo na Sala do Capítulo onde 

estava uma imagem de Cristo Crucificado, por quem tinha grande devoção139. 

Data de Falecimento: 21/03/1755, com 90 anos. Era "dia de São Bento pelas 15 

horas. Após a morte manteve a sua beleza como se ainda estivesse viva e o seu corpo 

manteve-se flexível"140. A ausência de rigidez no seu corpo após a morte, foi uma enorme 

prova de "Santidade" para a comunidade religiosa no mosteiro 

Causas da Morte: Oclusão do cérebro provocada por uma queda. "(...) no dia 19 

de Março de 1755 quando se erguia da cama par ir comungar, a religiosa escorregou 

13 ' Francisco Botelho de Moraes foi conversar com a Madre Abadessa Antónia de Santa Maria para que 
aceitasse as suas filhas no mosteiro. As dificuldades económicas que no momento vivia impediram a entrada 
das jovens que só ocorreria 10 meses mais tarde. Nem a sua destacada posição social serviu como prova de 
segurança, face à impossibilidade de pagamento imediato do dote. 
138 Em 1694 quando Madre Inês de Santa Teresa ingressou no mosteiro, fazia-se acompanhar de uma sua 
irmã, Madre Damiana de S. José. B,N,L Cod, 1254 Fol.62, 
139'. "(..). abracei os pés do meu divino Benjamin e de Nossa Senhora, e segurando-os com força desejei 
morrer (...) estava segura que desta forma estava bem entregue e que o divino Benjamin tudo fazia por 
bem(...)" B.N.L. Cod. 1494. Fol. 273 
140 B.N.L, Cod. 1494. Fol. 273. 
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batendo com a cabeça no peitoril da janela tendo perdido muito sangue. O médico dissera 

que a queda havia sido mortal mas a religiosa ainda viveu cinco longos anos de 

padecimento e dor, que no entanto suportava com muita paciência. "141. 

Sacramentos administrados: Viático e Santa Unção. Recebeu os sacramentos em 

pleno gozo das suas faculdades. Durante o tempo que permaneceu doente foi assistida 

pelos Abades responsáveis pelo mosteiro e por toda a comunidade religiosa que acreditava 

que estando Madre "Inês" junto de Deus, zelaria pela segurança e bom caminho de suas 

almas, livrando todas as religiosas do Purgatório. 

Local onde jaz: Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção. 

Cargos desempenhados no mosteiro: Abadessa desde 1720 a 1723. 

Madre Damiana Luíza de São José [1672-1758] 

Nome: Madre Damiana Luíza de São José . 

Filiação: Francisco Botelho de Moraes e Dona Brites Saraiva de Vasconcelos. 

Data de Nascimento:30/01/1672. Sábado 

Proveniência Geográfica/naturalidade: Torre de Moncorvo. Para além dos pais 

da religiosa serem nobres. Madre Damiana era afilhada de Dona Maria de Madureira e seu 

marido Cristóvão de Gouveia e Vasconcelos, casal da nobreza tradicional da antiga vila de 

Torre de Moncorvo e pessoas muito conceituadas na região. 

Proveniência social: Nobre 

Ano de Entrada no Mosteiro: 15/04/1694. A religiosa tomou o hábito e professou 

neste mesmo ano, tal como Madre Agnes (Inês) Maria de Santa Theresa143. 

Devoção: A religiosa tem uma grande devoção pela Virgem Maria, suas imagens, e 

tudo o que é sagrado. Desde tenra idade evidenciou uma enorme vocação religiosa. No 

quintal da casa de seus pais construiu com a ajuda de seus irmãos e vizinhos uma pequena 

141B.N.L. Cod. 1494. Fol. 273 
142 Irmã de Madre Agnes (Inês) de Santa Thereza. 
143B.N.L. Cod. 1254. Fol.64. Cfr. B.N.L. Cod. 1494. Fol.273. Neste códice é referida a data de 13/07/ 1696 
como data de tomada de hábito e juramento de votos solenes. 
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igreja onde todos praticavam de forma inocente, tudo o que viam fazer na igreja paroquial: 

missas, sermões, procissões. 

A jovem, pediu à Virgem Maria e a Deus, misericórdia. Pediu a Deus lhe 

concedesse toda a espécie de dores, doenças e o sofrimento necessário de forma a garantir 

a salvação da sua alma. Cumpria todas as penitências e submeteu-se a todas as 

mortificações que se lembrava, como forma de se purificar de todos os pecados e estar 

mais próximo de Deus. Já doente, acamada e paralisada, comungava duas vezes por 

semana. 

Santidade e Virtudes: "Destinada desde muito nova ao sofrimento, fora tentada 

várias vezes pelo demónio que lhe aparecia sob a forma de animais que a atacavam com 

frequência, embora o seu frágil corpo nunca sofresse danos''' . 

Pela leitura do relato que Madre Brites redigiu, sabemos que em criança a religiosa 

teve algumas dificuldades na aprendizagem de pequenas tarefas próprias da sua idade, 

como fiar ou coser. No entanto, a devoção de Madre Damiana pela Virgem Santíssima e 

pelos Santos, São José, Santo António e Anjo da Guarda, auxiliaram-na na aprendizagem 

de tudo o que uma jovem devia saber fazer. 

A acreditarmos no relato de Madre Brites sobre a religiosa, ela foi muito devota das 

almas do Purgatório e através dos sermões a que assistia tomou verdadeira consciência do 

sofrimento de Cristo ficando muito revoltada com o povo judeu por todas as injustiças com 

ele cometidas e dos quais sabia existirem várias comunidades na Província de Trás-os-

Montes e Beiras145. A religiosa considerava-se inteiramente ao serviço de Nosso Senhor e 

de toda a sua grande Obra. O amor divino brotava do seu coração a par da grande devoção 

pela Virgem Maria que, certamente, esteve na origem do seu ingresso no mosteiro, onde 

livre dos embaraços do mundo profano podia servir a Deus em toda a sua plenitude e 

perfeição 

144 B.N.L.cod.1254. Foi. 64.Vo 

145 Segundo alguns historiadores cerca de 10% da população total de Portugal do século XV, era constituída 
por judeus, expulsos de Castela em 1492. Haviam-se refugiado em Trás-os-Montes e constituído importantes 
comunidades que praticavam o comércio, a indústria e a agricultura. Inicialmente geraram-se grandes 
conflitos entre estes judeus recém chegados a Portugal e obrigados a converterem-se ao cristianismo (cristãos 
novos) e os cristãos velhos. Sobre este assunto ver AZEVEDO, João Lúcio -História dos Cristãos Novos 
Portugueses, 2a Ed., Lisboa, 1975. 
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O desejo desta religiosa era servir a Deus no mosteiro das Carmelitas Descalças de 

São João Evangelista de Aveiro. Muitas vezes pedia a seu pai para a levar para este 

mosteiro, todavia, ao tomar conhecimento da rígida observância que se praticava no 

mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, a jovem não hesitou em preferir este mosteiro 

para se recolher, entendendo que servia melhor o seu desejo e vocação. 

Madre Damiana tinha recusado um casamento que aos olhos da sociedade da época 

seria irrecusável por se tratar de um casamento muito vantajoso. Como se o casamento 

fosse algo muito medonho, comentou um dia, a este propósito, com a sua irmã "Inês" de 

Santa Thereza: "(...) olha do que Deus nos livrou!... "146. 

Apesar da sua nobre ascendência e de ter sido criada com todas as comodidades e 

conforto, a religiosa viveu no mosteiro, como uma simples esposa de Cristo servindo-o 

com muita humildade e devoção. Padeceu com muita paciência e resignação todo o tipo de 

sofrimento e dor, por entender ser essa a vontade divina, fazendo-o sempre acompanhada 

de um sorriso no rosto. O seu martírio começara ainda em noviça, quando iniciou uma 

série de penitências que passavam por rigorosos sacrifícios físicos, muitos feitos à margem 

do consentimento e conhecimento da própria Abadessa por serem tão duros e exagerados. 

Pouco tempo antes de Madre Damiana professar padeceu de uma grave doença de 

pele, que colocou a sua vida em perigo e desde então nunca mais foi saudável. 

Já religiosa professa, continuou a sofrer cada vez, de mais males, no entanto, 

cumpriu sempre as suas obrigações e fê-lo com toda a dedicação. Entendia todas as 

doenças que padecia como "graças de Deus", chegando mesmo a afirmar a afirmar perante 

a comunidade religiosa, que "permitissem a Deus agir na sua Criação (...)" e aceitassem 

com resignação toda a dor ou toda a felicidade que ele mandasse a todas as religiosas.147. 

O relato de Madre Brites, informa-nos que uma grave infecção numa perna da 

religiosa agravou o já débil estado da sua saúde. A perna padecia de uma espécie de 

gangrena, tendo os médicos ponderado a possibilidade de lha amputar. No entanto. Madre 

Inês de Santa Tereza, sua irmã de sangue, conhecendo a devoção que a religiosa tinha por 

,46 B.N.L Cod. 1254. Fol. 67.0s sacrifícios a que a religiosa se submetia de livre vontade, a recusa sistemática 
das várias propostas de casamento que teve, as preces que fazia junto de seu pai para que a deixasse ir para 
um convento, são provas da sua grande e explícita vocação para a vida religiosa B.N.L Cod. 1254. Fol. 67. 
147 B.N.L. Cod. 1254. Fol.63. 
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Santo António, levou junto de si a imagem do Santo ao qual a religiosa se recomendou. No 

dia seguinte a sua perna apresentava-se completamente curada como não tendo padecido 

de qualquer mal. Entretanto, os médicos tinham-lhe prescrito determinada medicação que 

as restantes religiosas entendiam estar a provocar-lhe tremores de cabeça acompanhados de 

fortes dores. E, como se todo o sofrimento que padecia não bastasse, em um de seus olhos 

surgiu lhe uma catarata e no outro, uma grande inflamação. O seu estado de saúde era tão 

débil que a Abadessa e Confessor do mosteiro a dispensaram das obrigações diárias da 

Regra e observância e interditaram-na de praticar qualquer sacrifício ou mortificação pois, 

entendiam serem estes os responsáveis por certos males que a religiosa padecia. 

Madre Damiana o hábito de entoar uma canção dedicada à Senhora da Assunção, 

padroeira do mosteiro, da qual também era muito fiel devota: 

"O Nossa Senhora da Assunção,/Minha mãe, minha Senhora!/ Por eu vir à vossa 

casa/,Me chamaram roubadoura,/ Me chamaram roubadoura/,Eu que não o sou/. Que se 
r o "148 

seria se o fora/ 

Mesmo depois dos médicos anunciarem a sua morte, a religiosa ainda sobreviveu 

oito anos. A sua devoção era tão intensa que, mesmo muito doente, não abdicava de se 

confessar e comungar todos os oito dias, fazendo-o no altar de São José que ficava mais 

próximo da sua cela pois as forças não lhe permitiam deslocar-se mais longe. 

Segundo o relato de Madre Brites de Jesus, à religiosa se atribuíram inúmeros 

milagres como por exemplo a cura que fez da sua própria perna que estava paralisada. 

Neste caso, Madre Damiana recomendou-se a São Torcato que ao ouvir as suas preces a 

livrou da paralisia e outros males, durante três semanas. Apenas três semanas, para que a 

religiosa tomasse consciência que era chegada a sua hora do encontro com Deus, o que 

acatou com resignação e contentamento. O seu estado de saúde agravava-se rapidamente e 

acabara por ver-se imobilizada da cintura para baixo caindo numa cama durante quatro 

anos e meio. Sofreu todo o tempo fortes febres e dores de cabeça que lhe eram habituais, 

mas que, não a impediam de continuar a mortificar-se quanto podia. 

H8B.N.L. Cod.1254. Foi.63. 

90 



Madre Brites, refere que, a Virgem Santíssima apareceu a Madre Damiana 

anunciando-lhe que ela sofreria como Cristo sofreu na cruz. Na verdade muito sofrimento e 

dor ainda estavam reservados á religiosa a acreditarmos no referido relato. Como alento 

para melhor suportar as suas dores, pegava muitas vezes num crucifixo que guardava 

debaixo do seu travesseiro e recordava o sofrimento de Cristo. Conformada e sempre 

submissa à vontade de Deus, revelou-se muito grata por este a ter chamado para a vida 

religiosa, uma vida de tanta felicidade que até chegava a julgar-se indigna dela149! 

Data de fa!ecimento:02/09/1758. Sábado ao entardecer150. 86 anos. 

Causas da Morte: Madre Damiana após todos os males que temos vindo a referir 

dos quais padeceu durante toda a sua vida, sofreu ainda de incontinência e surdez. 

Acamada, paralisada, quase cega e surda, novamente uma forte febre se apoderou do seu 

corpo e a consumiu gradualmente. A religiosa emagreceu muito e começava a perder 

faculdades sensitivas, quando finalmente expirou. 

Sacramentos Administrados: Foram-lhe administrados todos os sacramentos, 

rezado o Oficio dos Mortos com missa de corpo presente, por três padres. 

Local onde jaz: O seu corpo repousa no claustro do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção151. 

Cargos desempenhados: Foi religiosa professa. 

O relato de Madre Brites enfatizou extraordinariamente os momentos que se 

seguiram à morte da religiosa elevando o seu carácter de santidade ao descrever os vários 

"milagres" ou actos virtuosos ocorridos. Desta forma, tendo a religiosa falecido em 

04/09/1758, não pode ser enterrada no dia que devia pois, coincidia com o dia da festa da 

Acção de Graças e que as religiosas celebravam todos os anos no Coro Alto da igreja152. 

Transportada para o Coro Baixo, várias religiosas repararam que os seus membros se 

mantinham flexíveis. A partir deste acontecimento outros factos insólitos mas, muito 

I4y B.N.L. Cod. 1254. Fol. 70V° 
150 B.N.L. Cod. 1254.Fol. 70V°.Madre Damiana afirmara que a sua morte ocorreria a um Sábado porque 
tinha tido a aparição de uma outra religiosa, Madre Joana de São Bento, que lhe assim lho anunciara. Cfr. 
B.N.L. Cod 1254. Fol. 63. 
151 Nenhum vestígio de qualquer tipo de sepultura é actualmente visível no espaço do Claustro. 
152 Esteve exposta ao povo três dias e duas noites. Foi enterrada Segunda feira dia 06 de Setembro 
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curiosos sobretudo para os mais impressionáveis e crentes, são relatados por Madre Brites 

do Menino Jesus, dos quais mencionamos alguns pelo interesse que nos suscitaram153. 

Assim, logo que as restantes religiosas verificaram a ausência de rigidez no cadáver de 

Madre Damiana picaram-na com uma agulha em uma mão e sob grande admiração viram 

o sangue jorrar abundantemente. As veias mantinham a cor azulada como se a vida ainda 

existisse naquele corpo e como que aclamando para que as abrissem para que pudessem 

libertar todo o sangue que continham. As religiosas que velavam Madre Damiana cortaram 

as suas veias com uma tesoura. Delas brotou tanto sangue que, muitas pessoas foram ao 

mosteiro "recolher" um pouco desse sangue ou, simplesmente, tocar nele rosários e outros 

objectos. 

No mosteiro. Madre Ana de São Joaquim sofria muito de dores de dentes. 

Encomendou-se a Madre Damiana para que a libertasse de tamanho sofrimento e as dores 

cessaram. O Reverendíssimo Abade Frei Luís Coelho, com muita frequência sofria de 

fortes febres. Recomendou-se à fiel serva de Cristo e a sua doença ficou curada.154 

António José Pimentel de Vasconcelos que estivera no mosteiro velando a defunta, 

quando regressava a casa feriu um olho. De tal forma se infeccionou, que os médicos 

queriam fazer-lhe uma sangria. O enfermo colocou sobre o olho magoado um pano com 

sangue da religiosa que havia recolhido no mosteiro, e em poucas horas ficou bom. 

Duas senhoras do lugar de Loureiro, terra de António José Pimentel de Vasconcelos 

eram atraídas frequentemente por espíritos demoníacos. José Pimentel atirou sobre elas um 

pouco de sangue da serva de Deus e ambas ficaram livres dos espíritos malignos. 

Na cidade da Guarda, Dona Inácia Xavier tinha enlouquecido e há cerca de quatro 

anos que não comungava ou recebia qualquer outro sacramento. Foi-lhe colocado sobre a 

cabeça um pouco do tecido das vestimentas da religiosa embebido no seu sangue, e pouco 

a pouco a senhora recuperou o juízo, confessou-se e começou a comungar. Na mesma 

cidade, Maria dos Santos sofria de um tumor num braço que a impedia de fiar e coser, sua 

" Não houve da nossa parte um critério especial para a selecção que fizemos dos acontecimentos que 
mencionamos. Seguimos o codex 1254. Fol. 73 da B.N.L. Achamos no entanto, que só é possível perceber o 
carácter de "santidade" atribuído a esta religiosa e outras que viveram no mosteiro, conhecendo alguns dos 
seus "actos virtuosos" ou que, pelo menos, assim lhe foram atribuídos. 
134 Fr. Luiz Coelho foi eleito Visitador Geral da Congregação no Capítulo Geral de 1756. 
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maneira de ganhar a vida e se sustentar, já que era muito pobre. Recomendou-se a Madre 

Damiana e em pouco tempo melhorou podendo levar a sua vida com normalidade. 

Da mesma cidade, João de Matos foi ao mosteiro de Nossa Senhora da Assunção 

movido pela fé na "Senhora" padroeira. No caminho sofreu uma queda e quebrou um 

braço. Uma vez chegado ao mosteiro, uma religiosa aconselhou-o a recomendar-se a 

Madre Damiana prometendo-lhe que faria um "caminho da cruz"155. No dia seguinte o 

braço do jovem estava curado. 

José Teixeira da Silva, morador em uma aldeia próxima do mosteiro, padecia de 

uma infecção numa perna pelo que se recomendou-se a Madre Damiana prometendo-lhe 

que iria visitar a igreja do mosteiro pois junto da sua campa não podia chegar visto esta se 

encontrar no interior do mesmo, ou seja, no claustro e ser zona interdita a leigos. No dia 

seguinte a sua perna estava curada tendo José Teixeira cumprido a sua promessa. 

Uma menina filha de Dona Mariana do lugar do Prado padecia de muita febre. 

Deitaram a criança sobre a campa da serva de Deus e a menina curou-se do mal. 

Uma senhora de nome Delfina, habitante de Tabosa, sofria de dor de dentes. 

Aplicou sobre o rosto um pouco de terra da campa da religiosa e viu-se livre das dores. 

De tudo o que acabamos de expor e seguindo sempre o relato de Madre Brites sobre 

as religiosas do mosteiro entre 1694-1760, sabemos que madre Damiana era uma religiosa 

muito devota, virtuosa e observante, muito importante para a comunidade de que fazia 

parte, e importante para a própria população que, passou a respeitá-la e venerá-la como 

"Santa". Era a mentalidade religiosa do tempo! 

Madre Brites informa que a comunidade de religiosas de Tabosa nunca reconheceu 

o carácter de "santidade" a Madre Damiana enquanto esta viveu, pois, a religiosa 

dissimulava muito bem os milagres que fazia. Só depois de ter falecido lhe foi reconhecido 

o seu verdadeiro espírito, virtudes e poder "sobrenatural" de realizar "milagres" 

Madre Damiana tinha pedido a Nosso Senhor para que durante a sua vida a 

deixasse sofrer o seu purgatório. Perante o relato de Madre Brites, verificamos que o seu 

155 Foi Fr. Gaspar, religioso do Varatojo (Mosteiro Franciscano próximo de Torres Vedras) que em 
14/05/1746 benzeu o "Caminho da Cruz", ou seja, a "Via Sacra" que as religiosas instalaram no seu mosteiro 
para que, à pratica da sua devoção, nada faltasse no mosteiro. 
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desejo foi satisfeito, pois a religiosa viveu uma vida plena de sofrimento, dor e doença. A 

sua "santidade" ficou bem expressa nos muito reconhecidos milagres que praticou e nos 

sinais vitais que o seu corpo já sem vida, teimava em mostrar 

Madre Brites do Menino Jesus [1681-1761] 

Nome: Brites do Menino Jesus. 

Filiação: Francisco Morais Botelho e Dona Brites Saraiva de Vasconcelos. Irmã de 

Madre "Inês" e de Madre Damiana 

Data de Nascimento: 1681 

Proveniência Geográfica/naturalidade: Vila da Torre de Moncorvo 

Proveniência Social: Nobre 

Ano de entrada no Mosteiro: 13 /07/1696. Foi uma das primeiras religiosas a 

ingressar no mosteiro, após as fundadoras. Tomou o hábito aos 13/07/1696. 

Devoção: A religiosa tinha uma grande devoção pelo Santo Sacrifício da Missa e 

durante a sua vida mandou rezar numerosas missas pela salvação da sua e outras almas, 

manifestando por elas grande caridade e compaixão. Era muito devota em ganhar 

indulgências e tinha nelas muita fé. Por vezes dizia para as suas irmãs "Eu já hoje tirei 

tantas almas do Purgatório "158. 

Madre Brites do Menino Jesus era uma fiel devota de Maria Santíssima, de São 

José, Santo António e outros Santos, sobressaindo a sua enorme devoção por Santa Beatriz, 

156 Sobre o assunto ver, B.N.L.Cod. 1494.Foi.273. Apesar de incontinente e acamada tantos anos, o seu corpo 
nunca fez qualquer ferida ou outra qualquer lesão. O seu espirito milagroso permitia-lhe por vezes erguer-se 
da cama e percorrer todo o mosteiro. No entanto, ao regressar à cama, ficava novamente paralítica 
157 Desconhecemos a identidade de quem possa ter escrito o "relato" sobre Madre Brites e que integra o 
códice da B.N.L. 1494 Fols. 273-274 "Noticia de trez irmãs Virtuozas do Mosteiro de Taboza " Sabemos que 
"relato" foi feito a pedido de Manuel de Figueiredo, cronista oficial de Alcobaça e que fazia a "História" dos 
Mosteiros femininos da Congregação. Foi escrita entre 1780 e 1790. 
158 B.N.L.Cod. 1254. Foi. 79. Neste fólio é-nos relatado um acontecimento ocorrido a Madre Brites do 
Menino Jesus que reforça a fé e grande devoção da religiosa para com as almas. "(..).indo ella hua noute 
para matinas, estando para sair da cella, ouvio huã voz que lhe dizia ,socorre-me que estou em grandes 
penas; e conheceu que o som da voz era de huma pessoa que havia poucos dias tinha morrido; entrou ella a 
aplicar-lhe esmolas, dando da sua reção a os pobres por intenção desta alma, e fazendo outras obras boas a 
este fim; passados alguns dias ouvio outra vez às mesmas horas aquella voz que lhe dizia, muito pode a 
esmolla, já vou para o Céu. " 
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sobre a qual escreveu urn pequeno opúsculo e pela qual pediu licença ao Abade Geral para 

se rezar por ela na igreja do mosteiro159. 

Santidade e Virtudes: A vocação para a vida religiosa era tão evidente que mesmo 

durante o seu noviciado e apesar das dificuldades sentidas pelas precárias condições de 

habitabilidade do mosteiro, a par das dificuldades próprias do início da vida religiosa, 

afirmava que jamais fora tentada pelo demónio no sentido de desistir desta forma de 

viver160. 

Data de Falecimento: 30/04/1761. Dia da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

. Faleceu aos oitenta anos, pelas nove horas da manhã. 

Causas da Morte: Morreu de velhice e tranquilamente. " (...) a sua morte foi de tal 

sorte que mais (...) pareceo aos circunstantes que ella entrava em nu suave sono, que nas 

agonias e apertos da última ora, mostrou atté o fim sua allègre confiança em Deus"161. O 

seu rosto continuou belo, mesmo depois de ter falecido. 

Sacramentos Administrados: Recebeu os Santos Sacramentos na véspera da 

gloriosa Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo rogando-lhe que no dia seguinte a levasse 

para junto de si. O Senhor Jesus Cristo parece ter atendido à sua suplica e no dia da 

Ascensão de Nosso Senhor a religiosa espirou. 

Local onde jaz: O seu corpo repousa no claustro do mosteiro juntamente com as 

suas duas irmãs. 

Cargos desempenhados no mosteiro: Devido à sua rigorosa observância, a 

religiosa fazia tudo o que a Abadessa mandava. Foi Porteira, Sacristã, Priora. 

Madre Brites foi como já dissemos, secretária da comunidade religiosa do seu 

mosteiro e a ela devemos os relatos que vimos analisando e que permitem conhecer um 

pouco o quotidiano do mosteiro, a origem social e espiritualidade das suas religiosas 

"reformadas". O talento e inteligência que Deus deu à religiosa para escrever permitiu que 

elaborasse o "Livro da Relação das Couzas Memora\>aens da Fundação deste Convento de 

159 B.N.L. Cod.1254.Fol.79V0. O autor desta notícia (cuja identidade ignoramos) diz que o livro dedicado a 
Santa Beatriz, foi impresso, e continha "humas oraçõns muy devotas por ordem de novena, em obséquio 
desta santa. " 
160B.N.L.Cod. 1254. Foi.78Vo "(...) nunca o demónio tentará contra a vocação do seu estado. " 
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Nossa Senhora da Assunpção do lugar de Taboza, de Recoleias da Ordem de Nosso Padre 

Reverendíssimo, o Segundo que se fundou, na hera de J692"162, importante testemunho 

que, felizmente, chegou à actualidade e que é importantíssimo para o nosso estudo. 

Madre Brites do Menino Jesus foi uma religiosa muito observante, zelosa nas suas 

obrigações e inimiga da ociosidade. Sendo bastante idosa, ainda concertava o seu hábito e 

roupa pois, não gostava de dar trabalho a qualquer outra religiosa. Muito amiga dos pobres, 

repartia com eles parte da sua ração. Era muito carinhosa, paciente, humilde e obediente às 

suas Preladas. Era uma religiosa perfeita e muito dada à oração e contemplação dos 

mistérios divinos. Conhecia profundamente a Sagrada Escritura e a sua principal virtude 

era a sua grande fé e devoção pelo Santíssimo Sacramento da Comunhão. Levou sempre 

com bom ânimo os trabalhos e dificuldades que lhe estiveram destinados e, soube muito 

bem tratar de si e acomodar-se à ausência dos mimos com que seus pais a criaram. 

Já velhinha, Madre Brites, foi dispensada de rezar o Ofício Divino. No entanto, 

fazia questão em comungar duas vezes por semana juntamente com a comunidade de 

religiosas tal como era costume no mosteiro. 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção albergou como se vê, importantes 

devotas que praticaram com rigor os Estatutos da Regra, e se destacaram no seio da 

comunidade religiosa e civil pelo seu carácter de "santidade" Estavam associadas a 

milagres, e poderes especiais, e, atraíam a Tabosa, gentes de locais distantes que junto 

delas procuravam a cura para seus males. 

Conhecemos algumas das religiosas que se destacaram no mosteiro graças aos 

relatos que Madre Brites nos deixou e que seguidamente expomos.163: 

161 B.N.L. Cod 1254. Fol.80. 
162 B.N.L.Cod. 1254.Fol.78Vo "Trabalhou muito com seus escritos, e valias, em os negócios, e demamdas que 
te\>e esta caza... ".Reparamos que o facto de Madre Brites do Menino Jesus ser dotada para a escrita e ter 
escrito este livro e outros opúsculos, foi algo insólito já que o autor desta notícia refere-se ao acontecimento 
num contexto de admiração: "(..Jcompôs e escreveo o livrof...) que supposto hera mulher a dotou Deus de 
bastante inteligência para os tais empregos como quem a tinha distinado para elles". 
163 As religiosas encontram-se ordenadas tendo em conta o ano em que faleceram por ser a informação mais 
constante que possuímos para definir um critério de ordenação. 
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Madre Izabel do Sacramento [? -1703] 

Nome: Izãbél dõ Sacramento. 

Fiiiãçãõ: Sobrinha dã dõtâdõfâ dõ mosteiro, D.a Máfia Pereira164. 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: Natural do lugar de Tabosa 

Proveniência social: família abastada. 

Ano de entrada no mosteiro. (?) 

Santidade e virtudes: Era muito caridosa com os enfermos e sempre acudia a 

todos. 

Dãtã dê falecimento: 18/12/1703 nõ dia dê Nossa Senhora dõ O. 

Causas da Morte: Acidente de proplexia que lhe deu na véspera do dia da Senhora 

dõ ó quando vinha da õfãção de "Matinas". Durou 24 horas e esteve sem sentidos tapando-

se-lhe logo a garganta 

Sacramentos administrados: Estava confessada do dia da Senhora do O e deram-

lhe a Santa Unção. Não comungou por estar sem sentidos. 

Cargos desempenhados no mosteiro: Ia Professa do mosteiro tendo ocupado este 

cargo por mais de 10 anos. 

Madre Thereza de Jesus [? -1716] 

Nome: Thereza de Jesus 

Filiação: Manoel Baptista Pinto e de sua mulher Maria Pereira da família dos 

Barradas 

Bata de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: Natural da Vila de Trevões 

Proveniência social: Nobre 

Devoção: Nossa Senhora e Presépio 

64 Cfr. B.N.L Cod. 1254 fol.42. 
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Santidade/virtudes: Era freira de muitos préstimos e virtudes e muito penitente. 

Soube da sua morte cinco meses antes de morrer, mas só o disse a duas religiosas e ao seu 

confessor. Esteve agonizando 24 horas e durante o último tempo de vida apareceram-lhe 

duas tias que tinham sido freiras em Almada e que a vinham buscar para junto de Deus. 

Desde então não mais comeu para que se fosse mais rapidamente para junto de Deus. 

Data de falecimento: 28/09/1716 

Sacramentos administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Causas da Morte: Doença maligna. Esteve em coma 21 dias 

Loca! onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados no mosteiro: (?) 

Madre Rosa de Jesus [? - 1 7 2 6 ] 

Nome: Madre Rosa de Jesus 

Filiação: (?) 

Bata de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: Natural de Lisboa, irmã de uma das fundadoras deste 

mosteiro. Madre Antónia de Santa Maria, que tinha vindo para Tabosa em lugar de Madre 

Felícia. 

Proveniência social: (?) 

Devoção: Muito devota de nossa Senhora e das Almas 

Santidade e Virtudes: Morreu com os sacramentos da confissão e comunhão. Não 

tendo a comunidade religiosa tenção de comungar no dia de Santa Bárbara, a pedido dela, 

o fez. 

A religiosa disse ao seu Confessor que era a última confissão que fazia, e quando 

fosse chamado à sua cela ela estaria morta. Pediu-lhe que cuidasse de um papel que tinha 

dentro de um livro com umas orações a Nossa Senhora por quem tem muita estimação e 

que lhe doava. Ao sair das Matinas em dia Santa Bárbara, pediu a uma religiosa tabaco, 

dizendo que era a última vez que lho pedia, pois sabia que ia partir para junto de Deus. 

Nessa mesma noite deu a Alma a Deus. 
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Data de Falecimento: 04/12 1726. Teve aviso de morte. 

Causas da morte: Chamada cedo para o reino de Deus por intermédio de suas duas 

tias que também eram freiras. Foi uma perfeita religiosa, mas sofreu muitos "achaques". 

Sacramentos administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Local onde jaz: Foi a primeira freira que se sepultou no Claustro do mosteiro. 

Santidade/virtudes: 15 dias antes de morrer, estando na sua cela, ouviu a voz de 

uma freira muito sua amiga, já defunta, que a chamou três vezes e lhe disse que morreria 

cedo. Foi muito assistente no Coro, tanto assim, que tinha feito o voto de não faltar de 

Matinas em toda a sua vida. Era muito dada ao jejum, muito mortificada,, muito pobre e 

zelosa das coisas da religião. Nunca estava ociosa, isto é, estava sempre ocupada com a 

oração ou com pequenos trabalhos, como, fiar. Foi perfeita religiosa e padeceu muitos 

tormentos antes de partir para junto de Deus. 

Madre Antónia de Santa Maria [1692-1730] 

Nome: Antónia de Santa Maria 

Filiação: Mathias de Mathos Botelho e Natália de Jesus165 

Data de nascimento: 06/07/1692 

Proveniência geográfica/ Naturalidade: Lisboa 

Proveniência Social: (?) 

Ano de entrada no mosteiro: Tomou o hábito no mosteiro do Mocambo. 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: 09/05/1730. Com 62 anos. 

Causas da morte: (?) 

Sacramentos Administrados: Todos 

Local onde iaz: Claustro do mosteiro de Tabosa. 

165 Natália de Jesus, mãe da religiosa Antónia de Santa Maria, depois de ficar viúva foi religiosa no mosteiro 
de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo. 
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Madre Maria Eugenia de Santa Helena [?-1732] 

Nome: Maria Eugenia de Santa Helena 

Filiação: António Soares e D.a Helena de Macedo 

Data de nascimento: 1661 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Lisboa 

Proveniência Social: Nobre 

Ano de entrada no mosteiro: 1694.Fundadora do Mosteiro de Tabosa 

Devoção: Muito devota de S: Benedicto pois, pelo facto de ser preto julgava a 

religiosa que ele ocuparia no céu, um lugar de menor importância. Muito devota da Virgem 

Santíssima e do Evangelista S. João. A religiosa tinha visões sobrenaturais como por 

exemplo a visão que teve do assassinato do feitor fr. João Barreto assassinado por um 

sobrinho da fundadora do mosteiro. Domingos Rebelo de Carvalho, que nunca aceitou 

pacificamente a instituição do mesmo por entender que os bens de D.a Maria Pereira lhe 

pertenciam. 

Santidade e Virtude: Hábil para todas as coisas da religião e excelente música. 

Cumpriu todos os cargos com grande zelo e perfeição. 

Data de falecimento: 1732 dia de S. Matheus 

Causas da morte: Febre, Vómitos e Gota 

Sacramentos administrados. Viático e comunhão. 

Local onde jaz: Claustro do mosteiro 

Cargos desempenhados: Foi Prioresa, Mestra de Noviças e Abadessa. 

Madre Maria de Santo António [1695 -1734] 

Nome: Maria de Santo António 

Filiação: (?) 

Data de nascimento: 1695 

Proveniência geográfica/naturalidade: Sabugal 

Proveniência Social: (?) 
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Ano de entrada no Mosteiro: (?) 

Devoção: 

Data de falecimento: 

Causas da Morte: 

Sacramentos Administrados: Todos 

Madre Izabel da Assunção [? -1736] 

Nome: Izabel da Assunção 

Filiação: (?) 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência Geográfica/ Naturalidade: Sabugal 

Proveniência Social: (?) 

Ano de entrada no Mosteiro: (?) 

Devoção: (?) 

Data de falecimento: 1736. Dia de Santo António 

Causas da Morte: Estupor num braço 

Sacramentos Administrados: (?) 

Local onde Jaz: (?) 

Madre Ana de Santa Escolástica [?-1742] 

Nome: Ana de santa Escolástica 

Filiação: , Francisco Pereira de Almeida e de D.a Maria da Gama. 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: Quinta do Ribeiro, junto a Caria. 

Proveniência social: Filha legítima do Sargento-mor da comarca. 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: Nossa Senhora 



Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: 13/04/1742 dia de Nossa Senhora dos Prazeres 

Causas da Morte: Doença grave de que ficou com acidentes de gota, que lhe 

apareceu aos três anos. 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados no mosteiro: (?) 

Madre Umbelina de Jesus [?-1744] 

Nome: Umbelina de Jesus 

Filiação: João Luís Ferrate e Maria Marques de Viegas 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: Manigoto, Pinhel. 

Proveniência social: (?) 

Ano de entrada no mosteiro: 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de Falecimento: 17/09/1744. 

Causas da Morte: Doença Contagiosa. 

Sacramentos Administrados: Recebeu todos os sacramentos e teve aviso da morte 

quinze dias antes de falecer. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados no mosteiro: (?). 

' Irmã de Madre Maria de Santo António 
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Madre Madalena dos Serafins[?-1744] 

Nome: Madalena dos Serafins 

Filiação: António Rebelo da Fonseca e Maria Jacinta Freixinha Leitão. 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica: (?) 

Proveniência Social: filha do Desembargador 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: Menino Jesus 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: 14/02/1744 

Causas da Morte: Doença de Contágio 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados no mosteiro: (?) 

Madre Maria de S. Bernardo [?-1746] 

Nome: Maria de S. Bernardo 

Filiação: Marcos da Fonseca Coelho e Ana Vaz Pacheco 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência Geográfica/naturalidade: Vilarouco 

Proveniência Social: Os seus ascendentes não são nobres nem mecânicos 

Ano de entrada no Mosteiro: dia da Nossa Senhora da Natividade 

Devoção: Nossa Senhora 

Santidade e Virtudes: Boa na música e muito observante e cumpridora nas suas 

obrigações 

Data de falecimento: 23/08/1746 pelas 9 horas da noite. Sábado. 

Causas da morte: Hidropesia. 

Sacramentos Administrados: Todos 
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Local onde jaz: (?) 

Madre Maria Madalena [?-1746] 

Nome: Maria Madalena 

Filiação: Bernardo Pereira de Vasconcelos e D.a Mariana de Vasconcelos 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/naturalidade: Britiande 

Proveniência Social: Pais nobres e muito conhecidos pela nobreza de seus 

antepassados, pertencem às mais ilustres famílias da Província da Beira e Trás os Montes. 

Ano de entrada no mosteiro: 26/10/1694 com 14 anos e um mês. 

Devoção: Nossa Senhora, S. José e Santos Reis Magos 

Santidade e Virtudes: Exercitou-se nos actos humildes 

Data de falecimento: Foi avisada da sua morte que, segundo a própria religiosa, 

ocorreria em uma Quarta- feira que se seguia ao Sábado da morte da Madre S. Bernarda. 

Faleceu em 26/08/1746. 

Causas da morte: Febre. 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Local onde jaz: (?) 

Madre Maria de S. José [1667-1741] 

Nome: Maria de São José 

Filiação: António Fernandes e Maria da Costa 

Data de nascimento: 1667 

Proveniência geográfica/ Naturalidade: Vila de Moimenta da Beira. 

Proveniência social: Seu pai era "mercador de panos" que ia buscar ao Alentejo 

para vender na região de Tabosa. Emprestou várias vezes, dinheiro, à fundadora do 

Maria Madalena foi entregue por seu pai a uma tia, D.a. Brites de Vasconcelos, por morte de sua mãe. 
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mosteiro. Desta forma, ela devia-lhe a soma equivalente a um dote e para pagar esta dívida 

ofereceu à filha do senhor António Fernandes, um lugar gracioso no mosteiro.168 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: (?) 

Santidade e virtudes: Tinha muito boa voz para cantar no Coro. 

Data de falecimento: 20/09/1741 em Vésperas de S. Mateus. 

Causas da Morte: Acidente que a fez perder os sentidos durante cinco horas 

deixando-lhe graves lesões responsáveis pela sua morte. 

Sacramentos Administrados: Santa Unção. Morreu assistida por dois padres e por 

toda a comunidade religiosa. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

Madre Maria Bernarda da Encarnação [?-1746] 

Nome: Maria Bernarda da Encarnação 

Filiação: Francisco de Álvelos de Castelo Branco e D.a Joanna de Figueira 

Mascaranhas. 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Besteiros.. 

Proveniência social: Nobres e descendentes dos fidalgos de Lisboa que têm o 

apelido "Mascaranhas" 

Ano de entrada no Mosteiro: 1693, quando tomou o hábito 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: ajuda aos pobres 

Data de falecimento: 1746 

Causas da morte: Póstuma na garganta 

168 A religiosa, mesmo não sendo nobre, entrou no mosteiro. Esta decisão não foi do agrado das fundadoras 
que tinham vindo do Mocambo e que, preferiam dar um dote a D. Maria Pereira para esta saldar a divida com 
António Fernandes, que aceitar como noviça a jovem pois, já era muita idosa para noviça visto que passava 
dos 25 anos. A religiosa não queria "professar". Porém, professou, e viveu 49 anos no mosteiro. 
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Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados e foi 

assistida pelos padres do mosteiro. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

Madre Maria Josefa de Jesus [?-?] 

Nome: Maria Josefa de Jesus 

Filiação: Manuel Correia Guedes e D.a Andruza Lopes 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência Geográfica: Cepões 

Proveniência Social: Gente muito codificada em nobreza169. 

Ano de entrada no mosteiro: Ano de 1695,dia de S. Francisco tomou o hábito de 

noviça para alegria de toda a comunidade religiosa e principalmente das fundadoras 

espirituais do mosteiro. 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de Falecimento: (?) 

Causas da morte: Paralisia da qual sofreu vinte e oito dias. 

Sacramentos Administrados: Recebeu todos os sacramentos e morreu no seu 

perfeito juízo. 
Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados no mosteiro: (?) 

169 Foi criada pela avó e pelo seu tio-padrinho. João Correia, Fidalgo de sua Magestade, e sua mulher D. 
catarina, sua madrinha e morgada de Santa Comba. 
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Madre Juliana de S. Bernardo [?-1746]1/u 

Nome: Juliana de S. Bernardo. 

Filiação: Miguel de Loureiro de Andrade e D.a Eufemea de Almeida e Castelo 

Branco 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/ naturalidade: Viseu 

Proveniência social: Gente Nobre 

Ano de entrada no mosteiro: 1693 

Devoção: Muita devoção por Deus. 

Santidade e Virtudes: Religiosa muito humilde 

Data de falecimento: Dia de S. Francisco de 1746 

Causas da Morte: (?) 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

Madre Maria da Conceição [?-1747] 

Nome: Maria da Conceição 

Filiação: Pedro Pereira da Cunha e. Mariana do Aro Afonseca 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/naturalidade: Maceira, termo de Celorico da Beira 

Proveniência Social: Nobre. Filha Legítima do capitão-mor de Algodres. 

Ano de Entrada no mosteiro: Tomou o hábito eml694. Foi das primeiras 

religiosas no mosteiro, para além das fundadoras espirituais 

Devoção: Nossa Senhora 

Santidade e virtudes: Pratica muitos actos humildes 

Data de falecimento: 12/09/1747 

170 Prima de Madre Bernarda. Entraram juntas no mosteiro e só viveu mais cinco dias que a sua prima. 
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Causas da Morte: Estupor que a teve de cama um ano. 

Sacramentos administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. Foi 

assistida pelos padres e comunidade religiosa 

Local onde jaz: (?) 

Cargos Desempenhados: (?) 

Madre Francisca do Nascimento [?-1748] 

Nome: Francisca do Nascimento 

Filiação: Gonçalo Luiz e Maria Rebelo 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/Naturalidade: S. Martinho de Noivos 

Proveniência Social: Lavradores. A sua avó era filha natural do pai de D.a Maria 

Pereira o que lhe permitiu entrar no mosteiro e ocupar um lugar gracioso.171 

Ano de entrada no Mosteiro: (?) 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: Dia de S. Plácido 1748. 

Causas da morte: Velhice 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados e foi 

assistida por toda a comunidade religiosa. 

Local onde Jaz: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

171 Esta religiosa, não sendo nobre, entrou no mosteiro por ser neta de uma filha natural do pai da fundadora 
D. Maria Pereira 
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Madre Maria dos Prazeres [?-1752] 

Nome: Maria dos Prazeres 

Filiação: António Rebelo de Afonseca e D.a Maria Jacinta Leitão. 

Data de Nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Naturais da Régua. 

Proveniência Social: Filha legítima do desembargador. 

Ano de entrada no mosteiro: 1689 

Devoção: Nossa Senhora 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de Falecimento: 30/09/1752. 

Causas da Morte: Pontada que lhe tirou a vida 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados e foi 

assistida pela comunidade religiosa. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos Desempenhados: Foi Abadessa. 

Madre Joanna Micaella [?-1752] 

Nome: Joanna Micaella 

Filiação: Filha de José Pinto e Angela das Neves 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Natural de Lisboa 

Proveniência Social: Família moderadamente rica. José Pinto, pai da religiosa, 

gastou muito dinheiro durante dois anos que esteve doente, antes de morrer. Este dinheiro 

faltou para o pagamento do dote da filha quando quis entrar num mosteiro. 

Ano de entrada no mosteiro: Quis vir com as primeiras fundadoras, de Lisboa 

para Tabosa. Não tinha dote e as religiosas de Santa Marta queriam-na no seu convento. 

Todavia, a sua vontade era vir para o mosteiro de Tabosa. A misericórdia de Lisboa pagou-
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lhe o dote e assim pode concretizar o seu desejo. Tomou o hábito com 18 anos e esteve no 

mosteiro 59 anos. 

Devoção: Era muito devota com os anjos. Mandou pintar o arcanjo Gabriel, que 

colocou na parede da sua cela. Falava muito com os "Santos" enquanto os vestia. 

Sobretudo com o Menino Jesus. 

Santidade e virtudes: Muito caritativa com os pobres, alegre e modesta 

Data de falecimento: Morreu em dia do Arcanjo S. Gabriel, 18/03/1752 como 

quem entrava num doce sono. 

Causas da morte: Foi sempre muito saudável e acabou por morreu de uma queda. 

No primeiro dia após a queda, não quis estar de cama. No segundo dia já tinha febre. A 

queda tinha sido grave mas, ainda viveu mais dois dias tendo sempre comungado. Foi 

colocada numa esteira como era uso no mosteiro, para a mortalha. Nunca antes estivera um 

dia de cama ou fora sangrada. 

Sacramentos Administrados. Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados: 

Madre Izabel do Sacramento [?-1754] 

Nome: Izabel do sacramento Santo 

Filiação: João Fernandes Ferrete e Maria Marques de Viegas 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Manigoto, termo de Pinhel. 

Proveniência Social: Seus pais não eram nobres nem mecânicos. Conseguiram 

juntar o suficiente para o dote da jovem, que foi a primeira dotada a entrar no mosteiro. 

Ano de entrada no mosteiro: tomou o hábito em 1692 com 15 anos de idade e 

um mês. 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: Hábil para todas as ocupações da religião e muito amiga do 

Coro. Era excelente cantora. 
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Data de falecimento: 22/05/1754 

Causas da morte: Deu-lhe uma Hidropesia. 

Sacramentos Administrados: Recebeu todos os sacramentos e teve conhecimento 

da morte. Morreu em sossego e quietação. 

Local onde Jaz: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

Madre Joanna de S. Bento [7-1758] 

Nome: Joanna de S. Bento 

Filiação: Francisco Álvelos e Castelo Branco. 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência Geográfica/naturalidade: (?) 

Proveniência Social: (?) 

Ano de entrada no mosteiro: 1705 

Devoção: Santa Rita e outros Santos 

Santidade e Virtudes: Muito caridosa e sempre favorecendo os pobres. 

Data de falecimento: 16/08/1758 

Causas da Morte: Muitas enfermidades e uma muito forte dor de perna. 

Sacramentos Administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados e foi 

assistida pelos padres e por toda a comunidade. "Espirou com certos sinais de 

predestinada e logo apareceu a madre Damiana Luísa que morria passados dez dias" 

Local onde jaz: (?) 

Cargos desempenhados: Foi enfermeira e com muita aceitação entre as enfermas. 

2 Irmã da madre Bernarda da Encarnação. 
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Madre Bernarda de Santa Thereza [?-1761] 

Nome: Bernarda de Santa Thereza 

Filiação: Mathias Coelho Correia e Maria Angélica de Mesquita. 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência Geográfica/naturalidade: Vivia numa Quinta junto ao Rio Douro 

na freguesia de Lamego. 
Proveniência Social: Pessoas distintas e nobres e de exemplares costumes173. 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: Foi observantíssima da Santa Regra e dos seus Estatutos e leis dos 

Prelados. Era muito zelosa e não faltava ao Coro 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: 15/12/1761 

Causas de morte: Intoxicação 

Sacramentos administrados: (?) 

Cargos desempenhados: Serviu nas Oficinas. Foi Prelada durante dois triénios, 

Madre Maria de Jesus [?-1764] 

Nome: Maria de Jesus 

Filiação: José Osório da Fonseca e D.a Maria Marta da Pazes 

Data de nascimento: (?) 

Proveniência geográfica/naturalidade: Manigoto, Termo de Pinhel 

Proveniência social: (?) 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: (?) 
173 Este casal teve seis filhos, três raparigas e três rapazes. A todos deram uma educação muito religiosa e 
todas desprezaram os bens materiais preferindo seguir o caminho da religião. Nem o filho mais velho quis 
ficar com os morgados que lhe pertenciam, nem os restantes filhos quiseram ficar herdeiros dos bens de seus 
pais. Tentaram dissuadir Bernarda de Santa Thereza, filha mais nova do casal, de seguir o caminho religioso 
a fim de dar continuidade à família, mas não a conseguiram demover de entrar num mosteiro. "Tomou o 
hábito com mais força de espírito que do corpo por padecer de algumas doenças" .B.N.L. Cod. 1254 Fol. 
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Santidade e Virtudes: Todo o dinheiro que seus parentes lhe deixaram destinava-

se à comunidade religiosa e ao culto divino. 

Data de falecimento. 15/01/1764 

Causas da morte: Dor da pedra 

Sacramentos administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados 

Madre Rosa de Querobins [1713-1765] 

Nome: Rosa de Querobins 

Filiação: António de Paiva e D.a Luíza Sueira. 

Data de nascimento: 1713 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Vila Pouca de Aguiar. 

Proveniência social: Senhores muito nobres na Vila. 

Ano de entrada no mosteiro: (?) 

Devoção: Nossa Senhora, S. João Baptista, todos os Anjos e todos os Santos 

Santidade e Virtudes: Foi sempre muito amiga de ver o mosteiro o melhor 

possível, quer em termos materiais como espirituais. Por isso era muito amiga das pessoas 

que "faziam bem" ao mosteiro Era também, amiga dos religiosos e religiosas da Ordem e 

servia-os no que podia. 

Data de falecimento: 1765 

Causas da Morte: Grande doença prolongada 

Sacramentos administrados: Todos os sacramentos lhe foram administrados. 

Cargos desempenhados: Foi Prelada e cantora. 

Madre Inácia de Santa Thereza [?-1768] 

Nome: Inácia de Santa Thereza 

Filiação: Manuel Monteiro Subago e D.a Maria Xavier Bandeira 

Data de nascimento: (?) 
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Proveniência geográfica/Naturalidade: Britiande 

Proveniência Social: Nobres muito reconhecidos. 

Ano de entrada no Mosteiro: (?) 

Devoção: (?) 

Santidade e Virtudes: (?) 

Data de falecimento: 05/04/1768 

Causas da Morte: Morreu menina e viveu sempre muito doente 

Sacramentos Administrados: (?) 

Cargos desempenhados: (?) 

Madre Clara de Santa Rosa [?-1769] 

Nome: Clara de Santa Rosa 

Filiação: António de Paiva e D.a Luíza Sueira. 

Data de nascimento: 

Proveniência geográfica/Naturalidade: Vila Pouca de Aguiar 

Proveniência Social: (?) 

Ano de entrada no mosteiro: 

Devoção; 

Santidade e Virtudes: foi religiosa de muita caridade com os pobres e muito 

zelosa na observância da Santa Regra e seus Estatutos 

Data de falecimento: 10/07/1769 

Causas da morte: Morreu de um tubérculo e, de repente. 

Sacramentos Administrados: Não houve tempo de lhe ser administrada a santa 

Unção 

Cargos desempenhados: Foi Prelada 
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Madre Catharina de Jesus [1697-1771] 

Nome: Catharina de Jesus 

Filiação: (?) 

Data de Nascimento: Maio de 1697. Dia de Santa Catharina de Sena, 29 de Abril. 

Proveniência geográfica/naturalidade: Veio do mosteiro de Nossa Senhora de 

Nazaré do Mocambo para o mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. Contou 

com a licença da Prelada do seu mosteiro de origem para vir para Tabosa, no entanto 

conheceu a oposição da restante comunidade de religiosas e religiosos responsáveis pelo 

dito mosteiro relativamente à sua partida, pois, era conhecido o atraso que as obras de 

edificação do mosteiro de Tabosa sofriam. Porém, como a vontade de Deus devia ser 

cumprida, a religiosa tomou o seu destino rumo ao dito mosteiro. 

Ano de entrada no mosteiro: Madre Catharina ingressou no mosteiro de Tabosa 

em 1765 vivendo ali 6 anos, 5 meses e 9 dias. 

Devoção: A religiosa tinha uma grande devoção por Nosso Senhor e por S. José. 

Santidade e virtudes: Durante o dia, fazia cinco horas de oração. De noite e antes 

da hora Prima, fazia três horas de oração 

A religiosa guardava absoluto silêncio e também assistia no coro. Jejuava todo o 

ano, quatro dias por semana e ás 6a feiras apenas comia um prato de feijões com heveras 

não temperados174. Nas vésperas da comunhão não consoava. Ás 6a feiras comia pão e 

água e, quando a Prelada lhe permitia, comia de joelhos. 

A religiosa foi muito caridosa com os doentes e praticava algumas esmolas com a 

licença da Prelada. Foi tentada pelo demónio que a queria demover do sagrado caminho da 

religião, no entanto revelou-se um bom exemplo para a comunidade no que diz respeito ao 

exercício das virtudes espirituais. 

A sua devoção era tão forte, que tudo suportava com resignação. Preparou-se 

convenientemente para a hora da morte, que pressentiu. Assim, foi à cadeira do coro 

buscar os seus livrinhos espirituais e despediu-se das doentes da enfermaria recolhendo-se 

em seguida na sua cela. Queixava-se de que não se tinha penitenciado o suficiente pelo 

174 "Heveras" são vegetais vários com os quais faziam saladas. 
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Senhor e culpava-se por ter rezado menos Salmos e Amores a Deus que os devidos. 

Agradeceu à comunidade a assistência que sempre lhe deram e que em seu entender nem 

merecia, e procurava sempre mais um sacrifício ou penitência de última hora. 

Era religiosa de muitas virtudes e de muito agradável disposição. Muito obediente a 

todos os superiores e muito agradecida por tudo. No mosteiro de Nossa Senhora de Nazaré 

do Mocambo tinha como confessor o Padre Vicente da Luz da Companhia de Jesus, seu 

conselheiro espiritual. 

Data de Falecimento: 05/05/1771,a religiosa adoeceu, faleceu no dia 9/5/1771 

Espirou entre as três para as quatro horas da noite de Domingo para Segunda feira com 

setenta e quatro anos de idade. 

Causas da morte: A religiosa morreu de uma pontada súbita que lhe deu em 

vésperas do dia da Nossa Senhora da Ascensão. Padeceu muito, mas sempre resignada. 

Teve muita febre e grande e aclamava muito a Deus. No Domingo faleceu pedindo à 

comunidade que cantassem com ela a Antífona "Regina Celi Letare". Preparou-se para 

morrer, mas não sem antes dizer a todas as religiosas que a assistiam, que " viu uns frades 

da nossa Ordem e um deles era S. Bernardo(...) " que a vinham buscar175. 

Madre Catharina pediu um mortalha e que lhe administrassem a Santa Unção. 

Depois de rezar e afirmar a sua crença em Deus Pai, Filho e Espirito Santo, pediu licença à 

Madre Abadessa para se virar no seu leito, pois queria descansar e, assim partiu para junto 

de Deus. 

Sacramentos administrados: Os padres deram-lhe a Santa Unção e teve tempo 

para se confessar recebendo o Santíssimo Sacramento. 

Local onde jaz: O seu corpo jaz no Coro de Baixo do mosteiro de Tabosa. 

Cargos desempenhados no mosteiro: Madre Catharina foi Mestra das Noviças. 

Esta religiosa tinha algumas comodidades como, possuir criada que a assistia, e cama em 

cima de uma tábua com lençóis de linho. 

175 B.N.L.Cod.1254. Fol.39V 
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Verificamos pois, que todas as religiosas que habitaram o mosteiro entre 1694 e 

1760 foram perfeitas esposas de Cristo, muito cumpridoras da sua Regra e observância, 

verdadeiros "modelos de santidade", predestinadas a entrar no mundo de Deus. Para além 

de muito devotas e dotadas de poderes peculiares, mesmo sobrenaturais, morriam com 

sinais de bem aventuradas. 

É interessante determo-nos um pouco nas causas da morte das religiosas, ainda que, 

o obituário esteja escrito ao gosto da época, revelando um espírito demasiado crendeiro, 

exuberante e sentimental (Quadro n° 4). 

Muitas religiosas tiveram "aviso de morte", o qual recebiam com grande 

contentamento pois, o seu maior desejo era partirem deste mundo em paz, para irem ao 

encontro de Deus. A sua grande fé nos Santos e grande amor por Deus, comandavam as 

suas vidas, passadas entre orações, trabalhos e sofrimento. 

Quase todas as religiosas padeceram grande sofrimento, ao qual acresciam diversas 

mortificações pois, encaravam-nas como forma de se purificarem e serem mais dignas de 

Deus. A dor e sofrimento são constantes na vida das religiosas e também nos momentos 

que antecedem a morte. São um "bem enviado por Deus", assim este, devia agir como 

melhor entendia junto da sua "criação", ou seja, no mundo dos homens. O "momento da 

passagem" processava-se porém, de forma serena, como se as religiosas entrassem em um 

sono suave e profundo. 

As doenças que as faziam partir para o outro mundo, nada teriam de extraordinário 

se não fossem acompanhadas de "curas súbitas", "visões demoníacas", ou sintomas 

paranormais, mum misto de dor, morte e prazer. 

Até ao momento da morte, as religiosas preocupavam-se em cumprir as suas 

obrigações religiosas como comungar, assistir ao Culto Divino, e quase todas receberam os 

Sacramentos como a Santa Unção, Viáticos e se confessaram. Geralmente, as religiosas 

eram assistidas na morte, pelos padres responsáveis pelo mosteiro e pelas próprias 

religiosas da comunidade. Apesar de padecerem muitos males de saúde, a sua longevidade 

era salutar, e em média, permaneciam em clausura entre 30 e 40 anos. morrendo 

seguidamente 
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Quadro n° 4 - A causa de morte das Religiosas e os Sacramentos 
Administrados 

Sacramentos Administrados 
Causas de Morte N°de 

religiosas 
Santa 
unção 

Não 
se sabe Nenhum 

Acidente 1 1 - -
Doença Grave 1 1 - -

Doença de Contagio 2 2 - -
Paralisia 2 2 - -
Febre 2 2 - -
Póstema na Garganta 1 1 - -
Estupor 1 1 - -
Velhice 1 1 - -
Pontada Súbita 2 2 - -
Queda 1 1 - -
Intoxicação 1 - 1 -
Dor em uma Perna 1 1 - -
Tubérculo 2 1 - 1 
Hidropesia 2 2 - -
Oclusão do Cérebro 1 1 - -
Proplexia 1 1 - -
Dor de Pedra 1 1 - -
Gota 1 1 - -
Outras 4 - 4 -
Não se sabe 3 - 3 -

Total 31 22 8 1 
(Fonte: B.N.L. Cod. 1254) 
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PARTE III 

O ENCERRAMENTO DO MOSTEIRO 
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1.VICISSITUDES, AGONIA E ENCERRAMENTO DO MOSTEIRO 

1.1 Da Fundação do Mosteiro à Transferência das Religiosas para 
Setúbal 

O Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, desde a sua fundação até ao 

encerramento, albergou uma comunidade de religiosas Recoletas fieis aos princípios da 

Regra de S. Bento segundo a reforma de Cister, posta em prática em Portugal após a 

constituição da Congregação de Alcobaça. O mosteiro cumpriu durante todo o seu ciclo 

vivencial, os objectivos para que foi fundado. Nele, as religiosas praticaram uma rigorosa 

observância pautada por uma vida austera, pelo recolhimento e interioridade numa busca 

permanente de Deus. 

No seu percurso, o mosteiro conheceu alguns percalços em resultado da conjuntura 

em que nasceu e se edificou. Sofreu as vicissitudes da vida política nacional, que ora lhe 

foi adversa, ora favorável, conforme os reinados que atravessou176. 

A D. Pedro II se ficou a dever a concessão do Beneplácito Régio datado de 15 de 

Novembro de 1692.para a fundação do mosteiro O rei reconheceu a fundação necessária à 

região em que se pretendia edificar pois, não existia por aquelas terras qualquer outro 

mosteiro reformado capaz de satisfazer o desejo de uma numerosa clientela ansiosa por 

seguir a vida religiosa. 

O reinado de D. João V não teve repercussões significativas na vida do mosteiro de 

Tabosa. O seu reinado, pautado pela exaustão do tesouro devido às campanhas de 

restauração e pela Guerra de Sucessão de Espanha que consumiam as energias do país, 

acabou por traduzir-se em desenvolvimento económico e cultural da Nação. Enriqueceu o 

país em construções arquitectónicas, em parte, com o ouro e diamantes que chegavam do 

Brasil. O fenómeno, porém, não chegou ao "simples" mosteiro de Tabosa, situado longe 

Reinados de D. Pedro II: D. João V; D. José I; D. Maria I; D. João VI; D. Miguel; D. Maria II. 
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dos centros de influência política dos interesses e prestígio nacionais. A talha dourada que 

cobriu o altar-mor e em geral, todo o interior da igreja, não se ficou a dever à acção 

governativa do rei e ao seu "desafogo financeiro", pois resultou da aplicação dos 

rendimentos e bens doados e dotados ao mosteiro pela fundadora. 

D. José marcou profundamente a vida do mosteiro de Tabosa, quase antecipando a 

sua morte, quando aparentemente a pedido do Abade Geral da Congregação, Dom Manuel 

de Mendonça,177 lhe autorizou em 14/05/1771 a transferência das religiosas e rendas do 

mosteiro para o Colégio de S. Francisco Xavier em Setúbal bem como a integração dos 

seus bens nos "próprios" da Coroa 

O seu reinado correspondeu a uma época de mudança mental e de valores, marcada 

pela acção dos "filósofos" que, à sua maneira, se tornaram os principais inimigos da Igreja. 

No nosso país mandava o Marquês de Pombal, ministro do rei, muito empenhado 

em destruir a Companhia de Jesus e expulsar os Jesuítas, acusados de constituírem um 

obstáculo à afirmação da soberania da Coroa portuguesa sobre as colónias, bem como 

praticarem um tipo de ensino desactualizado, pouco aberto ao progresso e valor da 

razão178. É neste contexto de "revolução mental" que, pressionado, Dom Manuel de 

Mendonça se mostra empenhado em fazer uma acérrima vigilância sobre a prática da 

disciplina monástica nos mosteiros da Congregação e em acautelar os fundos e 

rendimentos dos mesmos, pelo que, mandou fazer um Inventário dos bens e rendimentos 

de todos os mosteiros aferindo a viabilidade do sustento das religiosas e subsistência das 

próprias casas. Na perspectiva do Abade o exame dos rendimentos e bens dos mosteiros da 

Congregação mostrava-lhe que os mosteiros de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa e 

Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo não reuniam condições para subsistirem divididos. 

Não possuíam a renda necessária ao sustento das religiosas, cuja alimentação sujeita a uma 

dieta rigorosa - que obrigava à abstinência do consumo de carne - estava em causa, 

nomeadamente em Tabosa, onde as religiosas não dispunham de pescado fresco essencial 

177 Abade Geral de 01/05/1768 a 25/02/1777 
178 Ao Marquês de Pombal se deve a expulsão dos Jesuítas do Colégio de S. Francisco Xavier em Setúbal, 
que albergou as religiosas de Tabosa. 
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em épocas rigorosas de jejum como a Quaresma, e que certamente em Setúbal junto ao rio 
i na 

Sado e beira-mar, não lhes faltaria 

Dom Manuel solicitou ao rei, autorização para proceder à transferência das 

religiosas de Tabosa para Setúbal e integrar os bens do mosteiro nos bens da Coroa. Esta 

decisão agradava ao monarca e ao seu ministro, empenhados em aumentar e fortalecer o 

património e cofres da Coroa à custa dos bens monásticos. 

Munido do respectivo consentimento régio, o Abade ordenou a supressão do 

mosteiro de Tabosa em 14/09/1771 e incumbiu Fr. Bernardo de Mello, Confessor do 

mosteiro, de tomar as providências necessárias para o transporte das religiosas de Tabosa 

para Setúbal (Ap. Doe. n°5). 

A mesma sorte coube na altura às religiosas do mosteiro de Nossa Senhora da 

Nazaré do Mocambo que, por determinação do mesmo Abade, se vêm obrigadas a deixar o 

seu mosteiro para se reunirem em Setúbal com as suas irmãs de Regra e Observância, as 

religiosas de Tabosa. 

O motivo subjacente à transferência das religiosas do Mocambo para Setúbal, 

residiu no facto do seu mosteiro ter ficado destruído em 1775 devido ao grande terramoto 

de Lisboa. Sem rendas e sem dote, ficaram as religiosas de ambos mosteiros a viver no 

Colégio dos Jesuítas onde as condições para a prática da sua observância e clausura não 

eram as melhores, já que não existia sequer uma igreja 

O rigor e postura assumidos por Dom Manuel de Mendonça, quando declarou 

extintos vários mosteiros e.os espoliou dos seus bens, caíram muito mal no seio da 

comunidade cisterciense custando-lhe posteriormente a destituição do cargo sob a acusação 

de traição e conspiração relativamente ao governo da Ordem de Cister em Portugal e sua 

exagerada cumplicidade com o governo do ministro de D. José, o Marquês de Pombal. 

O transporte das religiosas de Tabosa para Setúbal foi cuidadosamente preparado. 

Ao provedor de Lamego coube "avisar" o Governador Geral da Província da Beira, os 

oficiais e militares das várias regiões que as religiosas tinham de atravessar rumo a 

179 Se tivermos em conta o que é dito pelo Corregedor de Pinhel a propósito deste assunto quando se 
informou no local sobre as suas condições para a edificação do mosteiro, constatamos grande contradição no 
que respeita ao argumento alegado. Afirma o Corregedor que a Tabosa chegava o peixe fresco do Douro aos 
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Setúbal, que aprontassem as tropas necessárias ao acompanhamento das religiosas e 

cuidassem a sua defesa protegendo-as de todos os perigos e insultos, possíveis de 

acontecerem durante a longa viagem que as esperava. 

Da parte das devotas senhoras não era esperada qualquer oposição relativamente à 

sua transferência para Setúbal. Confiava-se na sua educação e submissão para se 

resignarem à mudança. Todavia, se alguma se opusesse ou mostrasse resistência em 

cumprir as ordens e determinações, o Confessor do mosteiro podia obrigá-las ao seu 

cumprimento sob o pretexto da obediência ou da excomunhão. 

Frei Bernardo de Melo teve a seu cargo a organização do grupo das religiosas a 

transportar. Dividiu-as em dois sub-grupos para que pudessem ser conduzidas em maior 

segurança, e melhor se pudessem acomodar quando aquarteladas nos locais previamente 

determinados. O primeiro grupo, acompanhado por ele próprio, integrava a "Madre 

Prioresa mais as religiosas anciãs, e igual número de religiosas juniores" 180. O segundo 

grupo, composto pela Madre Abadessa e o resto das súbditas, sabemos que foi 

acompanhado por um padre que o próprio Fr. Bernardo convidou em um dos mosteiros 

vizinhos, mas cujo nome desconhecemos. 

Todos os Abades, Priores, Confessores, Feitores e Administradores nas localidades 

que as religiosas atravessaram na sua deslocação, tinham a obrigação de fornecer o auxílio 

necessário para que a viagem decorresse em segurança, devendo as religiosas ser 

acomodadas com toda a dignidade e decência sempre que isso fosse solicitado pelo 

Confessor, mediante a exibição da Provisão que o Confessor possuía. 

Ultimada a transferência das religiosas, era necessário inventariar os bens do 

mosteiro para que pudessem ser integrados nos "próprios" da Coroa. Para tal, Dom Manuel 

de Mendonça necessitava de uma licença régia que prontamente lhe foi cedida181. 

Grande parte dos bens do mosteiro de Tabosa eram constituídos por foros e outras 

propriedades, dispersas por várias comarcas da Província da Beira e distanciados uns dos 

outros em mais de cinquenta léguas . Este facto tornava difícil a cobrança das rendas, a 

mercados vizinhos de Tabosa como por exemplo o mercado da Lapa. Consideramos no entanto, que pelas 
características da região, seria efectivamente difícil a obtenção de pescado fresco, tal como o é actualmente. 
180 AN.T.T.- Chancelaria de D. José I, Livro n° 89 " Provisão de D. José I ao Abade Geral Esmoler-Mor" 
181.IDEM. Cfr. Ap. doe. Doe .n°6 "Provisão de D. José J ao Abade Geral Esmole-.Mor" 
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vigilância e concentração "necessárias para acautelar os prejuízos e possibilitar maior 

utilidade ao mosteiro" m . Assim, o Abade Geral pretendia vender todos os bens e aplicar 

metade do rendimento resultante da sua venda na conclusão do edifício do mosteiro de 

Setúbal, dotando-o de melhores condições para a prática da clausura. A outra metade do 

produto obtido na venda dos rendimentos seria aplicada a favor do sustento das religiosas. 

O procedimento do Abade Geral relativamente ao governo da Ordem de Cister 

levou-o, como já tivemos oportunidade de referir, a ser acusado de ter gerido mal a 

governação da Ordem e também de "ter vendido tudo o que pertencia a Tabosa" , 

tornando-se persona não grata para todos os que discordavam destas medidas e sobretudo 

para os moradores de Tabosa, para os quais o desactivar do mosteiro significava verem 

diminuído o movimento na terra, perderem as esmolas e outras benesses praticadas pelas 

fieis e bondosas senhoras. Todavia D. Manuel mostrava-se implacável nos seus propósitos, 

embora tivesse deparado com um problema, para vender os bens do mosteiro; necessitava 

que o rei declarasse sem efeito â cláusula que constava da "Escritura" de Dotação e 

Fundação do mosteiro, segundo a qual quando o mosteiro se extinguisse, os bens 

passariam a pertencer aos parentes da fundadora 

Da análise da Provisão que o rei concedeu a D. Manuel, verificámos que não só 

ele tornou possível a venda dos bens do mosteiro como ainda fez "(...) cessar as dúvidas 

que sobre as clausulas da fundação do mosteiro de Tabosa tendem a exercitar 

intempestivamente os parentes da fundadora (...)" que tinham a intenção de mover litígio 

sobre o domínio e posse dos mesmos bens755. Entendia o monarca, que, não podia ser 

executada a vontade da fundadora uma vez que o mosteiro não tinha sido extinto, apenas 

unido com o seu Beneplácito Régio ao mosteiro de Nossa Senhora de Nazaré de Setúbal, 

por conseguinte, julgava "intempestivas todas e quaisquer pretensões dos parentes de D.a 

Maria Pereira aos ditos bens " . 

182 A.NT.T Livro das chancelarias Régias, Chancelaria de D. José I, n°89. Foi. 65. 
183 Expressão atribuída ao padre Joaquim de Azevedo na Revista " Magazine Percursos" p. 39. 
184 B.N.L. Cod. 300 Fol.206 Vo 

185 A.N.T.T- Livro das Chancelarias Régias, Chancelaria de D. José I, n° 89, Foi. 65. Como pudemos apurar, 
os parentes de D.a Maria Pereira tinham a intenção de "mover litígio sobre o domínio e posse dos mesmos 
bens". 
185 AN.T.T. - IDEM. 
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D. José concedeu o Beneplácito Régio a favor da alienação de todos os bens do 

mosteiro mas, sublinhou que, metade do produto resultante da sua venda devia, de facto, 

empregar-se nas obras do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré de Setúbal, e a outra 

metade converter-se em bens reais a favor das moradoras do mosteiro, sem algum embargo 

de ordenação e conforme era sua vontade (Ap. doe. n°6) 

A transferência das religiosas para Setúbal com todas as suas rendas e bens foi 

concretizada e esteve na origem do processo de ruína do mosteiro que, de repente, se viu 

votado ao abandono e consequente pilhagem. Não obstante, o encerramento definitivo 

prorrogar-se-ia por algum tempo mas, devido à acção da rainha D.a Maria I, que entretanto 

subiu ao trono e pôde proceder-se à reabertura deste e outros mosteiros extintos, 

Entretanto, as gentes humildes de Tabosa, essencialmente ocupadas nos trabalhos 

pesados do campo e desejosas de ouvirem a palavra de Deus na igreja de "Nossa Senhora" 

ansiavam a reabertura do mosteiro. 

1.2 O Regresso das religiosas a Tabosa e o Retomar da Clausura 

Quando D.a Maria I iniciou o governo de Portugal rapidamente mostrou todo o seu 

carinho pela vida monástica tendo-se revelado complacente com os mosteiros extintos que 

logo reabriu, devolvendo-lhes quer as religiosas que neles tinham professado como todos 

os bens que pôde recuperar e que a eles pertenciam. 

Entre os mosteiros femininos que se recuperaram estava o mosteiro de Tabosa cujo 

templo e todos os edifícios regulares tiveram de ser reedificados, já que se apresentavam 

em avançado estado de ruína provocada pelos anos de ausência das religiosas e exposição 

ao desgaste do tempo. 

Da leitura atenta do "4o Livro das Actas e Deffinições dos Capítulos Gerais e 

Juntas de Nossa Congregação Cisterciense, que se Celebrarão neste Real Arcchimosteiro 

187 A Provisão foi escrita pelo Desembargador do Paço José António Guerreiro por decreto de sua Magestade 
em 19/12/1771 e registada no Livro II Tomo 40 da Chancelaria de D. José. 

125 



de Santa Maria de Alcobaça, entre 1756 e 1832" ° resultaram bem claras as medidas 

tomadas por D.a Maria I a favor da reabilitação dos mosteiros extintos e a boa relação que 

estabeleceu com os Abades da Congregação. 

Quando as religiosas chegaram de novo a Tabosa não possuíam rendas e os dotes 

há muito que se haviam esgotado, canalizados para a conclusão do mosteiro de Setúbal. 

Passaram a viver na dependência das esmolas de quase todos os mosteiros da Ordem, ou 

seja, da solidariedade institucional entre os vários casas da Congregação cuja ajuda e 

correcção eram prática obrigatória 

A rainha foi contactada por responsáveis da Ordem para que intercedesse a seu 

favor no sentido de deporem do cargo o Abade Geral Dom Manuel de Mendonça que 

durante nove anos ocupou o cargo de Abade Geral da Congregação, a quem acusavam, de 

"maus procedimentos no governo da Ordem pelo que, lhe deviam ser anulados todos os 

privilégios, graças e isenções e o deviam meter em reclusão na sua cela " 

O coração da rainha deixou-se tocar por tal apelo e prontamente aceitou o pedido. 

Em 25/02/1777 em carta expedida pelo Núncio Apostólico, diferia-se o pedido dos padres 

da Congregação e D. Manuel era deposto do cargo, sendo substituído interinamente por Fr. 

Francisco de Sá190. 

O reinado de D.a Maria I correspondeu no governo da Congregação a um período 

em que os Abades se revelaram menos tumultuosos e menos simpatizantes das ideias 

"regalistas" e "estatistas," como acontecera durante o período de governação do ministro 

de D. José, o Marquês de Pombal. De facto, operava-se em Portugal uma nova mudança na 

conduta política de governação do país com as respectivas consequências no campo mental 

e que levariam o período de governação da rainha a ser apelidado de "Viradeira". 

Em 01/11/1777 iniciou-se em Alcobaça uma importante reunião do Capítulo Geral 

da Ordem com Francisco de Sá como Abade Geral. Foram tomadas importantes decisões 

sobre vários assuntos, destacando-se porém, as medidas no sentido se assegurar a prática 

de uma verdadeira observância e a contribuição que cada mosteiro da Ordem ficava 

1>SH B.N.L .Cod 720. 
189B.N.L. Cod. 720.Fol.146 
190 Assumiu o governo da Congregação até 21/12/1777. Nesta data foi nomeado em Capítulo Geral Fr. 
António Caiado que exerceu o cargo até 18/02/1778. data da sua morte. 
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obrigado a pagar, a fim de possibilitarem a reconstrução dos mosteiros que tinham sido 

extintos no governo anterior e que agora se pretendia reabilitar. 

Por esta mesma altura, os padres da Congregação dão-se conta da necessidade de 

elegerem Abades e Confessores para ocuparem os respectivos cargos nos vários mosteiros 

a reabilitar. Dão-se igualmente conta da necessidade de elegerem um Procurador Geral das 

Obras, responsável pela reconstrução dos mosteiros extintos e que a Congregação tinha 

consciência que "muito trabalho haviam de dar"191. Entre todos os membros que reuniam 

condições para o lugar, fez-se a eleição conforme era costume, isto é, por votação secreta, 

e saiu eleito Frei António da Mota que fez logo juramento do seu cargo ao qual foi 

atribuída a mesma patente e graduação do cargo do Procurador Geral da Corte, dada a sua 

importância e responsabilidade. 

Já ia o Capítulo na sua terceira sessão quando se elegeram os Confessores para os 

mosteiros femininos, tendo cabido ao mosteiro, ao mosteiro de Tabosa o Confessor e 

Intendente de Obras, Frei José da Fonseca e Castro a quem competia providenciar tudo o 

que fosse necessário para a reconstrução do mosteiro e supervisionar as obras. 

No dia 04/12/1777 estando já o Capítulo na sua Sexta sessão, retomou-se do 

primeiro dia de reunião a matéria sobre o destino dos mosteiros extintos e decidiu-se 

iniciar o mais breve possível o restauro dos mosteiros de Nossa Senhora da Assunção de 

Tabosa e Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo. Esta sessão capitular foi por isso, de 

extrema importância para Tabosa. Na mesma sessão se deliberou também, a anulação da 

união dos mosteiros de S. Pedro das Águias, S. Cristóvão de Lafões, Santa Maria de Ceiça, 

Santa Maria de Maceiradão, Santa Maria de Fiães, todos unidos ao Colégio de Nossa 

Senhora da Conceição. A anulação da união dos mosteiros assentou no facto de ter sido 

efectuada sem "legítima autoridade, e com base em interpretação errónea das Bulas 

Pontificiais, e ainda, por tal união resultar prejudicial à Congregação e aos vassalos de 

sua Magestade"192. Declarou-se nula a extinção dos mosteiros de S. Bento de Évora, S. 

Bernardo de Portalegre e Santa Maria de Almoster, que tinham sido extintos sob falsos 

pretextos, sendo de novo separados e restituídos dos seus bens ' 

Foi eleito Procurador Geral das obras Fr. António da Mota. 
B.N.L. Cod. 720. As Bulas que nos referimos, são de João XXIII e Inocêncio VIII. 
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Na reunião do Capítulo que vimos referindo, decidiu-se que os mosteiros extintos 

deviam ser imediatamente reintegrados de todos os bens possíveis de lhe serem 

devolvidos, nomeadamente os vasos sagrados e ornamentos das igrejas, alfaias e pertences 

das suas oficinas, e tudo aquilo que ilegitimamente tivessem sido espoliados. 

No que respeitou aos mosteiros de Tabosa, Mocambo, e Tavira, que estavam em 

igual situação de dificuldade e ruína, o Capítulo decidiu reunir todos os meios possíveis e 

eficazes "(-..) deforma a se aprontarem as quantias necessárias não só para a restauração 

dos ditos mosteiros, mas também para o sustento das religiosas délies (... ) "l93. Assim, D. 

António Caiado, Abade Geral da Congregação, criou um "cofre", designado "Cofre da 

Caridade" onde "hajam de entrar todas as contribuições dos mosteiros, e mais subsídios, 

que se destinavam aos ditos piedosos fins (...)", ou seja, para a reedificação dos 
194 

mosteiros 
O "Cofre da Caridade" ficava instalado no mosteiro de Alcobaça e dispunha de três 

chaves: uma em posse do Prior do mosteiro, outra nas mãos do Definidor mais velho do 

mosteiro, e uma terceira chave, em poder do Dom Abade do Colégio de Nossa Senhora da 

Conceição. Os três possuidores das chaves do Cofre eram também seus Administradores e 

eram presididos pelo Abade Geral que também desempenhava o papel de juiz face a 

qualquer dúvida que ocorresse. 

Estipularam-se determinadas regras de funcionamento e organização da 

contabilidade do "Cofre da Caridade", como podemos perceber pela descrição feita na acta 

da Sexta sessão deste capítulo, relativa ao assunto em questão. O "Cofre" foi dotado de um 

escrivão próprio, encarregado de fazer o registo de todas as receitas e despesas no livro de 

mesmo nome e destinado apenas a este fim. 

As verbas, que resultavam das contribuições que cada mosteiro era obrigado a 

pagar, eram separadas de quaisquer outras contribuições ou subsídios recebidos, para 

melhor se poderem aferir as quantias de que se dispunha e eram destinadas ao 

financiamento das obras de reconstrução dos mosteiros. 

B.N.L. Cod. 720. Fol. 154 
B.N.L. Cod. 720. Fol. 154V° 
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Cabia aos Abades ou Feitores dos respectivos mosteiros das Províncias da Beira e 

Minho entregarem todos os anos, até finais do mês de Abril, as suas contribuições ao 

Abade do Colégio de Coimbra que as devia fazer chegar a Alcobaça. Exceptuavam-se as 

"quantias" que os Administradores do Cofre entendessem que deviam ser entregues 

directamente ao Administrador das obras do mosteiro de Tabosa, por ser mais rápida a 

entrega. Neste caso, o Administrador, além dos recibos que devia passar aos Abades ou 

Feitores, como prova de ter recebido determinada "quantia", passaria outros recibos do 

mesmo valor e data aos Administradores do Cofre que, assim, mandavam o escrivão fazer 

o respectivo registo no Livro de Receitas e Despesas das ditas "quantias", confirmando 

desta forma, todas as importâncias, e saldando prontamente as contribuições a que estavam 

obrigados os mosteiros195. 

As esmolas particulares, os materiais oferecidos para as obras, e os serviços 

gratuitos dos oficiais e serventes eram igualmente registados em livro próprio de "Receitas 

e Despesas de Esmolas ou Subsídios" e mensalmente acertavam-se as contas verificando 

todo o dinheiro que havia resultado das esmolas, e o já gasto nas obras. 

Durante todo o tempo que as religiosas de Tabosa e Mocambo residiram em 

Setúbal, do "Cofre da Caridade" retirou-se primeiramente a quantia necessária para o seu 

sustento e que correspondia a 2#400 reis por mês por cada religiosa. Retiravam-se também 

seis tostões de propina no Natal e outros seis tostões em dia de S. Bernardo para dar às 

religiosas. Prática que chegou a ser comum no século XVII, mas que o Capítulo Geral de 

1747 censurou e proibiu por ser contra os "Estatutos da Recoleta"196. 

No dia 06/12/1777, indo o Capítulo Geral na sua oitava sessão, definiu-se a 

"quantia" que cada mosteiro devia pagar anualmente para o "Cofre da Caridade". 

Atendendo às grandes despesas que a reedificação dos mosteiros de Tabosa e 

Mocambo implicavam e o quanto custava suportar o sustento das religiosas, resolveu o 

Capítulo aumentar o contributo de cada mosteiro para o dito "Cofre" e fez-se converter 

também para ele a importância conseguida na venda dos "móveis supérfluos e outros bens 

precioso, que tinham pertencido ao Abade Geral Frei Manuel de Mendonça por ter sido 

B.N.L.Cod.720. foi. 155. 
B.N.L.Cod.720. foi 256 
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autor da ruína dos mosteiros". Para o "Cofre" reverteu igualmente a pensão que o padre 

da igreja de Samodães era obrigado a pagar anualmente ao ex- Abade Geral, e o produto da 

capela de Santa Madalena da Província da Arrábida de que fora administrador. 

O Capítulo Geral reservou a quantia que entendeu suficiente para as necessidades 

religiosas desde que, devidamente comprovadas pelos credores e também reservou o 

necessário para o pagamento das dívidas, contraídas, por Dom Manuel de Mendonça 

No dia 13/12/1777, decorrendo já a nona sessão, chegava ao fim o Capitulo Geral. 

Frei Francisco Rebelo, Secretário do Capitulo Geral e Juntas, o secretariou e redigiu todas 

as actas. Foi um importante Capítulo, pois graças às decisões nele tomadas reabilitaram-se 

os mosteiros que tinham sido extintos no reinado de D. José, entre os quais o mosteiro de 

Senhora da Assunção de Tabosa. 

Foi graças às decisões tomadas neste Capítulo e à acção governativa de D.a Maria I 

que se recuperou novamente parte da Flistória ligada às Ordens Religiosas e sobretudo, se 

prorrogou o encerramento de importantes mosteiros em Portugal, prolongando por mais 

uns anos a vida à última fundação cisterciense, o Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção. 

Com o final do reinado de D.a Maria I Portugal entrava num período político 

conturbado que conduziria ao fim do Antigo Regime e ao encerramento definitivo dos 

mosteiros em 1834 ou após a morte da última religiosa. 

1.3 O Encerramento Definitivo do Mosteiro 

Em 1750 uma relação de "Receitas e Despesas" do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção mostra-nos que, se gastaram em obras de restauro do mosteiro 8.409#230 reis, 

sendo as dívidas ao mosteiro, na importância de 33#000 reis . A sua situação económica 

não era preocupante e as religiosas viviam em paz, a sua clausura. 

B.N.L.Cod.720 .fol 169-169V0 

B.N.L. Cod. 1493." Notícias dos Mosteiros que tem a Congregação em Portugal e seus Rendimentos ". 
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Passada a barreira do século XVIII para o XIX, com Fr. Félix Tudella como Abade 

Geral de Alcobaça, as dificuldades económicas continuavam a verificar-se nos mosteiros e 

portanto, continuavam tema principal das reuniões capitulares da Ordem. 

Em 04/07/1805 reuniu a "Junta Capitular", voltando-se a abordar o problema dos 

mosteiros de Tabosa e Mocambo que, apesar de todas as dificuldades se mantinham em 

actividade perdendo no entanto, algumas religiosas que iam partindo deste mundo. 

Era considerado deplorável o estado de pobreza em que se encontravam estes 

mosteiros nos quais chegavam a faltar, por vezes, alimentos para as religiosas. 

Decidiu a Junta da Congregação que o mosteiro de S. Bento de Castris auxiliaria 

com os juros reais o mosteiro do Mocambo. Quanto a Tabosa, que não tinha quaisquer 

meios para subsistir já que, a contribuição anteriormente estabelecida apenas supria as 

despesas com os viáticos dos Visitadores199 determinou a dita Junta, reforçar a 

contribuição de todos os mosteiros para a "Arca da Caridade" pelo que, todos os anos por 

alturas de Abril, contribuíam da seguinte forma 200: 

Contribuição dos Mosteiros da Congregação de Alcobaça para a "arca da Caridade". 

Ano de 1805201 

Santa Maria de Alcobaça - 200 reis S. Cristóvão de Lafões - 30 reis 

Santa Maria de Salzedas - 220 reis S. Bento de Évora - 40 reis 

S. João de Tarouca - 70 reis Santa Maria de Portalegre - 30 reis 

Santa Maria do Bouro - 120 reis Santa Maria de Cóz - 50 reis 

Santa Maria de Fiães - 15 reis Santa Maria de Almoster - 50 reis 

Santa Maria de Ceiça - 100 reis Santa Maria de Cellas - 30 reis 

Santa Maria de Maceiradão- 75 reis S. Dinis de Odivelas - 60 reis 

Santa Maria de Aguiar - 120 reis S. Pedro das Águias - 180 reis 

Total: 1:390.000 reis 

199 Ignoramos qual tenha sido a referida contribuição dos respectivos mosteiros pelo hiato de tempo que os 
documentos analisados comportam. 
200 As contribuições que mencionamos não se destinavam apenas ao mosteiro de Tabosa mas também aos 
mosteiros de Mocambo e Tavira. 
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As contribuições assim estipuladas estariam em vigor até nova reunião do Capitulo 

Geral e se reajustariam conforme as necessidades dos mosteiros e as possibilidades dos que 

contribuíam para a "Arca". O estado de dificuldades económicas da própria Congregação, 

não invalidava o esforço em querer prolongar a vida e existência dos vários mosteiros 

congregados através da "ajuda e caridade" institucional. No entanto, a descapitalização dos 

diferentes mosteiros era óbvia e provocada pelas vicissitudes do tempo e das políticas 

governativas, que a todos faria perecer 

Face ás dificuldades dos mosteiros de Tabosa e Mocambo, os padres da Junta 

recomendaram ao Abade Geral que "Aqueles dois mosteiros não acatem noviça alguma 

(!..jouo façam só debaixo de muita consideração e com muita particular escolha"202. 

Em 1806 novamente em reunião da Junta do Capítulo, voltou a analisar-se a 

situação da "Arca da Caridade," acentuou-se o controle das contribuições entradas e saídas, 

pois as despesas que suportava relativas às comedorias e viáticos dos Visitadores dos 

mosteiros eram cada vez maiores203. 

Apesar de todas as boas intenções da rainha, em reconstruir e reabilitar os 

mosteiros que tinham sido encerrados, estava traçada a sorte de Tabosa e o seu verdadeiro 

fim adivinhava-se. 

Quanto à contabilidade do mosteiro nos últimos anos, uma "Relação de Receitas e 

Despesas" relativa ao triénio de 01/04/1810 a 30/08/1813204mostra-nos o saldo do 

mosteiro de Tabosa neste período de tempo - um conto novecentos e oitenta e oito mil, 

cento e noventa reis (1:988#190). Este rendimento era proveniente da "Arca da Caridade" 

e da contribuição que para ela faziam os mosteiros de Lorvão e Arouca, das esmolas dos 

mosteiros de S. Pedro de Aguiar e Maceiradão, do pão e trigo, bois, frangos e outros 

artigos que se venderam. Era proveniente ainda, dos juros de capital emprestado a 

particulares, prática que os mosteiros faziam. 

Quanto a Despesas Ordinárias, as comedorias das religiosas e os pagamentos em 

atraso do triénio anterior somavam oitenta e quatro mil, e oitocentos reis (84#8000). 

f'B.N.L. Cod. 720 Fol. 319 
202 B.N-L-Cod 720 Fol.313V°. Esta reunião foi secretariada por Frei Manoel de Moraes, secretário do 
Capitulo Geral e Juntas, sendo Abade Geral Frei Felix Tudella 
203 Nossa Senhora da Assunção; Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo; e Santa Maria de Tavira 
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Em comedorias de criados e criadas da Ordem, sacristão, alimentos diversos como 

sardinha, sal, centeio, feijões, vinagre ,vinho, pão cozido e com a igreja, gastou-se um 

conto cento e dezassete mil e trezentos e oitenta reis (1.117$380)205. Como Despesas 

Extraordinárias em louça para a cozinha, algodão, lenha, ferrador, podador das vinhas, 

criados, sementes para o campo, arreios para animais, concerto de Albardas, botica, 

correio, abegoaria, arados e relhas, bois, palha e feno para bois e bestas, uma mesa, um 

cesto, martelo, cera, cevada, mantas, uma resma de papel, carpinteiros para concerto de 

portas e janelas, cordas para o relógio e sino, sermões, cal para compor os telhados, e 

vidros dos lampiões, incenso, missas e outras despesas juntas, tudo somava a importância 

de oito contos setenta mil, oitocentos e dez reis (8.070#810). 

Neste triénio, o mosteiro de Tabosa recebeu um conto novecentos oitenta e oito 

mil, cento e noventa reis (1.988#4190). Teve de despesa em gastos ordinários, um conto 

cento e dezassete mil trezentos e oitenta reis 1.117#380). Em gastos extraordinários 

oitocentos e setenta mil, oitocentos e dez reis (870#810). As Despesas Ordinárias e 

Extraordinárias juntas, somam um conto novecentos e oitenta e oito mil, cento e noventa 

reis (1.988#190) e ainda teve de acrescentar-se-lhe a despesa que vinha do triénio anterior 

que era de quinhentos e dezasseis mil, e quinhentos reis(516#500). O Abade Geral da 

Ordem mandou amortizar a esta despesa, 478#100 reis. 

O total da despesa do triénio que seguimos, é dois contos, vinte e seis mil, 

quinhentos e noventa reis (2.026#590). A despesa excede a receita em trinta e oito mil e 

quatrocentos reis (38#400). Esta situação denuncia claramente a dificuldade económica do 

mosteiro e, não fosse o contributo de outros mosteiros para auxiliar Tabosa, o seu 

encerramento teria ocorrido mais cedo por ruptura financeira. 

Neste mesmo triénio verificámos que os mosteiros de Salzedas e S. Pedro das 

Águias contribuíram para a "Arca da Caridade" com quatrocentos e oitenta mil reis, dos 

quais se gastaram com a comedoria do Feitor de Tabosa trezentos e sessenta mil reis. Com 

a comedoria do Fr. Rodrigo Vaz que esteve em Tabosa seis meses, por ordem do Abade 

AN.T.T.. Mosteiro de Alcobaça. Maço 4. Cx.131. 
O sacristão era um rapaz "abandonado" na Roda do mosteiro. Viveu ali nove meses. 
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Geral, recebeu o mosteiro sessenta mil reis (60#000). Tudo junto, soma a quantia de 

quatrocentos e vinte mil reis (420#000) que o mosteiro recebeu. 

Pessoas de Taboza, do Carregal, Lapa, Bertiande, Arcozelo do Douro e outras 

localidades próximas do mosteiro, tinham dívidas para com este. O total destas dívidas 

ascendia a quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reis (45#205) e ainda haviam dívidas a 

serem pagas em géneros relativas a foros e rendas, na importância de 25 alqueires de trigo 

e centeio. 

No triénio de 01/04/1816 a 30/03/1819 o mosteiro de Tabosa recebeu de 

contribuições dos mosteiros de Arouca e Lorvão novecentos e trinta e seis mil reis 

(936#000). Recebeu de uma escritura, treze mil novecentos e sessenta reis (13#960). Da 

venda de uns bois e troca de outros, recebeu cento e doze mil e quarenta reis (112#040). 

Dos mosteiros de S. João de Tarouca, Salzedas e S. Pedro das Águias, quatrocentos e oito 

mil reis (408#000). Da "Arca da Caridade" cento e setenta e dois seiscentos e sessenta e 

cinco mil reis (172#665). O total do seu recibo foi de um conto sessenta e dois mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco mil reis (1642#465). A Despesa Ordinária foi de 

novecentos noventa e cinco mil, seiscentos e dez reis. A Despesa Extraordinária foi de 

seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reis (1642#465). O total de 

despesas soma um conto seiscentos quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reis 

(1642#465). Neste triénio receitas e despesas equivaleram-se. 

Para a Comedoria dos padres Feitores recebeu o mosteiro de Tabosa do mosteiro de 

Salzedas seiscentos mil reis (600#000), no entanto todo o dinheiro foi gasto nesse fim 

As dívidas activas por juros ao mosteiro importavam em trezentos e dezassete mil, 

cento e quarenta e três reis (317#143). De divida activa mas sem juros, tinha o mosteiro 19 

mil e duzentos reis (19#200). 

Neste triénio Luiz Pinto era Feitor, Confessor e Administrador do mosteiro de 

Tabosa. Foi certamente um bom "gestor" acabando o seu mandato sem dívidas. 

Entre 01/04/1819 e 31/03/ 1822 as contribuições de Arouca, Lorvão e "Arca da 

Caridade" para Tabosa foram de um conto cento e oitenta e oito mil reis (1.188#000). De 

esmolas, de pão que se vendeu, de um potro, e de alguns juros, recebeu o mosteiro 
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quatrocentos setenta e quatro mil, nove centos e quarenta reis (474#940). De rendas e 

pastagens, vinte e um mil, quatrocentos e vinte reis.(021#420). 

O mosteiro teve de receita total, um conto seiscentos oitenta e quatro mil, trezentos 

e sessenta reis (1.684#360). 

Em Despesas Ordinárias, em produtos alimentares como bacalhau, vinho, sardinhas 

arroz, batatas, manteiga, peixe, queijo, sal, azeite, e comedorias a soma foi de setecentos e 

noventa mil, duzentos e sessenta e cinco reis 8790#265). Esta soma engloba também os 

trabalhadores dos campos de cultivo do mosteiro e gentes de serviços diversos como 

criados e criadas. Salientamos que o "peixe" supra mencionado, se destinava ao jantar do 

padre Confessor em Quinta-feira Santa, e o azeite destinava-se essencialmente ás 

"lâmpadas" que iluminavam o mosteiro. O total da Despesa Ordinária neste triénio foi de 

setecentos e noventa mil, duzentos e sessenta e cinco reis (790#265). 

As Despesas Extraordinárias foram de oitocentos e dois mil, oitocentos e cinquenta 

e cinco reis (802#855) relativas sobretudo a palha, cera, ferragens, missas, legados e 

registos, lavadeiras e pedreiros. Salientamos no entanto, pelo facto de nos parecer 

particularmente curioso, que se gastaram doze mil reis em uma cama nova para o 

Confessor do mosteiro, pois a que existia não tinha a comodidade necessária. Concluímos, 

portanto, que no mosteiro, a pobreza e sacrifício só diziam respeito às religiosas e mesmo 

estas, com o passar dos tempos foram adquirindo o direito a certas "mordomias", como por 

exemplo poderem ter "criadas". 

No que respeita a dívidas, pagaram-se às religiosas as do triénio anterior relativas a 

"comedorias" registadas no livro da feitoria e correspondentes a dezasseis meses do triénio 

anterior. O azeite gasto no mosteiro correspondente a onze meses, também foi pago. Tudo 

junto somou a quantia de setenta e nove mil, oitocentos e sessenta reis (79#8000). 

No presente triénio o mosteiro recebeu um conto seiscentos e oitenta e quatro mil 

trezentos e sessenta reis (1.684#360). 

O total da Despesa Ordinária e Extraordinária foi de um conto quinhentos e 

noventa e três mil, cento e quinze reis (1#593#115). As receitas excedem à despesa, 

noventa e um mil, duzentos e quarenta e cinco reis, dinheiro que se depositou na 

"Bolsaria" do mosteiro (091#245). Ficaram de provimento, bestas, palha, odres, arcas, 
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mesas, cadeiras, prata, louça, e certos produtos alimentares, como treze quartilhos de azeite 

e quarenta e dois alqueires de trigo206. 

Entre 01/04/1822 a 31/03/1825 o mosteiro teve de receita um conto seiscentos e 

trinta e um mil, e cinquenta e cinco reis (1.631#055). De Despesa Ordinária, um conto 

duzentos cinquenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reis.(1251#155).Despesa 

Extraordinária, quatro contos três mil quinhentos e setenta e cinco reis (403#575). O total 

da Despesa Ordinária e Extraordinária foi de um conto seiscentos e cinquenta e quatro mil 

setecentos e trinta reis (1654#730). 

A despesa ultrapassa a receita em vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco reis 

(23#675). A estes valores, o Administrador acrescentou noventa e um mil, duzentos e 

quarenta e cinco reis (91 #245) que ficaram do triénio anterior, e trezentos e oitenta e um 

mil reis ( 3813000) pelas suas comedorias, Hábito e Capelo, sendo a despesa com o Hábito 

e Capelo contra o costume praticado pelos que o antecederam no cargo. 

O mosteiro tem como dividas passivas duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e 

noventa e cinco reis (8286#295) que são resultantes de comedorias das religiosas e 

pagamentos ás criadas, médico, botica de Moimenta da Beira, e mosteiro do Lorvão na 

importância de trezentos e setenta e oito mil novecentos e setenta reis (378#960). Tem de 

dívidas activas seiscentos e setenta e dois mil cento e sessenta reis 672#160) resultantes de 

foros, capitais e juros. 

De provimento ficou o mosteiro neste triénio com dezoito quartilhos de azeite, 

vinte e cinco alqueires de trigo, um alqueire de feijão, muita abegoaria e louça de cozinha, 

e outras miudezas de menor importância 

Por estes dados se vê que a situação económica do mosteiro de Tabosa não sendo 

de completa incapacidade de sobrevivência para as suas religiosas, já era 

preocupante, visto que dependia da ajuda e esmolas de outros mosteiros. 

Alqueire = 15Kg. Quartilho = 0,51 
A .N.T.T- Mosteiro de Alcobaça, maço 4.cx 131 
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Se o reinado de D. João VI foi de uma difícil conjuntura política, externa e interna, 

marcada ainda, pelas Invasões francesas, mas sobretudo marcado pela Revolução Liberal, 

não foi, porém, um reinado nefasto para a vida do mosteiro de Tabosa na medida que 

nenhuma lei gravosa se estabeleceu para complicar a já ameaçada situação de estabilidade 

das Ordens religiosas. 

Com D. Pedro IV e D. Miguel, Portugal conheceu grande instabilidade e agitação 

restaurando-se o Absolutismo para, depois de exilado D. Miguel, vingar o Liberalismo. 

As atenções dos políticos viram-se então, de novo, para as Ordens Religiosas que 

acabaram por sofrer um golpe fatal acabando por de declarar a sua extinção. 

A partir de 5/08/1833 o noviciado e novas profissões nos mosteiros não mais se 

realizaram, facto que representou um corte decisivo no mundo monástico que pouco, a 

pouco, se viu sem um corpo renovado. Mouzinho da Silveira declarou extintos 

definitivamente alguns mosteiros, e Joaquim António de Aguiar por Decreto de 28/05/1834 

no seu artigo Io, extinguiu em Portugal todas as Ordens Religiosas fosse qual fosse o seu 

instituto ou Regra, todos os Colégios e Hospícios, devendo os respectivos bens ficarem 

incorporados nos "próprios" da Fazenda Nacional. 

Os mosteiros masculinos encerraram de imediato, e os monges ficaram 

abandonados à sua sorte, sem quaisquer bens e humilhados. Os mosteiros femininos 

entraram num processo de morte lenta, já que se esperava a morte das religiosas para a 

Fazenda Pública tomar posse do mosteiro e dos seus bens. 

A política de "perseguição" às Ordens Religiosas das décadas de 30 a 50 do século 

XIX, assentou na ideia de que as Ordens Religiosas prejudicavam o desenvolvimento do 

país por reduzirem à condição de celibatários muitas pessoas que assim deixavam de 

produzir. Os mosteiros possuíam grandes propriedades sob o seu domínio e exploração, 

aceitavam enormes doações e absorviam todo o pedaço de terra, deixando sem nada as 

pessoas que dela dependiam. O Estado pretendia tomar para si esses grandes domínios e 

vendê-los, retirar com esta transação maior lucro e contribuir para que a agricultura, 

comércio e indústria se desenvolvessem através do aumento da produção e 

comercialização de excedentes provenientes das terras em plena produção. 
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Todavia, as propriedades dos mosteiros quando tomadas pelo Estado e arrematadas 

em hasta pública, não foram beneficiar os pobres e mais desfavorecidos, ou seja, os que 

certamente mais precisavam delas pois estes, não tinham o dinheiro suficiente para as 

adquirir. Foram os aristocratas liberais que as compraram e aumentaram as suas fortunas e 

património. 

Ao mosteiro de Tabosa coube o mesmo destino, mas, havia ainda de passar por 

disputas entre a Fazenda Nacional e herdeiros da sua fundadora, ambos alegando o direito 

à posse sobre o património, que fora de tão piedosas humildes e Recoletas senhoras. 

Desta forma, em 07/06/1844 em resposta ao pedido da rainha D.a Maria II, datado 

de 04/05/1844, o Arcipreste Joaquim Almeida Ferreira Leitão do distrito de Moimenta da 

Beira, fez um Inventário do mosteiro dando conhecimento à rainha, do seu estado. Viviam 

no mosteiro cinco religiosas e uma pupila: Madre Thomázia Rita Pinto Guedes, Joanna 

Júlia de Santa Madalena, Maria Bárbara, já idosa, uma pupila a quem Dom Abade Geral 

autorizou tomar o hábito e assistir ao Coro e realizar outras tarefas na comunidade, 

Thomázia Delfina e Maria Alexandrina Sousa. O mosteiro encontrava-se por esta data, em 

razoável estado e com comodidades suficientes para alojar 35 religiosas208. Mas, eis que, 

problemas jurídicos começam a surgir desencadeados pelo aparecimento de um herdeiro de 

D.a Maria Pereira, António Xavier da Cunha Telles, natural da Quinta da Cruz, concelho de 

Tondela, que tendo tido conhecimento que se realizava o Inventário dos bens do mosteiro 

de Tabosa apresentou em 05/06/1844 um "Termo de Protesto" ao Arcipreste do distrito 

baseado no direito de reversão que dizia ter sobre os bens, e que o Arcipreste depois de ter 

tomado conhecimento e assinado, mandou anexar aos autos do processo judicial que 

começou a decorrer entre a Fazenda Pública e António Xavier. 

Em 1849 de novo, e por ofício n°1117 da Io Repartição da Fazenda do Governo 

Civil de Viseu, o Governador Fernando Orneias, pede ao Administrador do concelho de 

Caria, Francisco de Almeida que o informe sobre o "estado em que actualmente se acha o 

convento das Religiosas de Cister" .Da reposta do Administrador em ofício n°426 de 

19/10/1849 sabemos que por esse tempo," no convento (...) não há mais que a fi-eira 

208 AN.T.T. - AH.M.F. Ministério da Fazenda. Mosteiro de Nossa Senhora da 
Assunção de Tabosa. Cx:2063. 
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Thomazia Rita, e que esta está adiantada em anos, doente, e muitas vezes mostra não estar 

em perfeito juízo. O convento está administrado por Maria Rita, engeitada e que a dita 

freira criou por caridade (...) iludida por alguém, tem vendido alguns trastes (...)". O 

mosteiro tinha por esta altura, um rendimento anual considerado pelo Governador Civil, 

"avultado", porém, encontrava-se em estado "precário", faltando por vezes alimentos às 

religiosas"209. 

Tudo indica que o Governador ansiava o encerramento do mosteiro face às 

informações que forneceu à rainha e às preocupações que evidenciou relativamente ao 

cuidado que as autoridades, sobretudo o Administrador do concelho, deviam ter com o 

património monástico, devendo "vigiá-lo" de perto e evitando o seu delapidar, de forma a 

poder ser integrado nos cofres do tesouro público quando fosse altura. 

No dia 27/03/1850 faleceu a Madre Thomazia Rita, última religiosa que vivia no 

mosteiro. Em conformidade com o art.0 2 do Decreto de 09/08/1833, os bens pertenciam a 

partir desta data à Fazenda Pública Nacional. Competia ao Administrador do concelho 

fazer o seu Inventário e tomar posse dos bens e do mosteiro. Todavia, a morte da religiosa 

coincidiu com a Semana Santa pelo que o Administrador não cumpriu a sua obrigação de 

inventariar de imediato os bens do mosteiro. 

Chegado o Sábado de Aleluia apresentou-se António Xavier da Cunha com um 

"Despacho" do Juiz Ordinário e fundamentado no direito de reversão, tomou posse dos 

bens e mosteiro, na qualidade de herdeiro da fundadora baseado na condição por ela 

estabelecida, segundo a qual os bens deviam reverter á sua família, quando falecesse a 

última religiosa do mosteiro.. 

O Governador Civil ao ter conhecimento desta situação mandou que Francisco 

Almeida tomasse posse imediata do mosteiro e fizesse o respectivo Inventário dos bens. A 

ordem foi cumprida em 03/0471850. Ao Delegado da Comarca de Moimenta da Beira 

pediu o Administrador o embargo da posse dos bens a António Xavier, o que de facto 

aconteceu por não existir naquela Repartição qualquer registo da Instituição do mosteiro. 

Informação dada à rainha em 26/10/1849 pelo Governador Civil de Viseu Fernando da Costa Cardoso 
Pacheco Orneias 
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A rainha foi informada de todo processo que estava a decorrer, e entre 

requerimentos e deferimentos sobre o caso, acabou por autorizar a venda dos ditos bens em 

hasta pública, tendo-se obtido na sua venda a soma de 21#3190 reis. 

Em conformidade com o art.° 3 do Decreto de 30/06/1834 os vasos sagrados e 

outros objectos do serviço e Culto Divino deviam ser postos à disposição dos Ordinários, 

tal como a Igreja do mosteiro, informado o bispo da diocese, desta situação, com o 

consentimento do Governador Civil, pediu à rainha a dita igreja para o culto paroquial 

(Ap.doc.n°7) 

D.a Maria da Piedade Azevedo e Costa na qualidade de herdeira de António Xavier, 

entretanto, seu falecido marido, e D.a Bernarda Pvita de Albuquerque cujo grau de 

parentesco com a fundadora ignoramos, não conformadas com a integração dos bens do 

mosteiro na Fazenda Pública e indignadas com a sua venda, em hasta pública 18/10/1851 

movem um processo judicial no sentido de reivindicar à Fazenda Nacional, o mosteiro, 

acusando-a de ter ignorado o pleito que sobre o assunto decorria e exigindo uma 

indemnização sobre os danos e prejuízos causados, informando que o Tesouro Público se 

deve limitar a administrar apenas, os rendimentos do mosteiro até que se apresente 

"precatória". 

Em 13/08/1852 o Delegado do Tesouro, Jorge Nunes Penteado informou a rainha 

que deu entrada na Repartição da Fazenda Pública pelo juiz de Direito da Comarca de 

Moimenta da Beira a decisão favorável à Fazenda Pública Nacional sobre a reivindicação 

do mosteiro de Tabosa com todos os seus bens contra D.a Maria da Piedade Azevedo Costa 

e D.a Bernarda Rita de Albuquerque, que se achavam com direito ao referido Mosteiro e 

bens210.Como vemos, o mosteiro foi vendido aos bocados em hasta pública e as suas 

propriedades adquiridas a baixo preço por uma nova elite, a burguesia, que cada vez tinha 

mais influência económica e política e que aumentava o seu património fundiário e 

ganhava prestígio em Tabosa e na região. 

Quanto á Igreja de Nossa Senhora da Assunção o processo conduziu-se com base 

nas instruções de 20/06/1844 publicadas na "Chronica Constitucional" de Lisboa 397/1844 

e, desta forma, foi atribuída com as suas alfaias e outros pertences, à população de Tabosa, 

210 Repartição da Fazenda do Distrito de Viseu. 13/08/1852 
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ou seja, ao culto paroquial, satisfazendo o pedido que os habitantes da freguesia do 

Carregal e bispo da diocese tinham dirigido á rainha. A igreja serve actualmente o povo de 

Tabosa e, quando penetramos o seu interior, temos a sensação de ainda ouvir as religiosas 

entoando suas orações do lado de lá do Coro. 

O mosteiro encerrou definitivamente as suas portas e foi sendo desmantelado. (Ap. 

doc.n°8). Porém, a Igreja estava funcional, o que explica que na "Roda dos Expostos" do 

mosteiro, continuassem a "entregar" ou "abandonar" crianças, agora ao cuidado da própria 

igreja, como podemos confirmar pelos registos que chegaram até nós e que, 

acompanhavam as ditas crianças. Da análise destes registos concluímos que , em certos 

casos, os familiares que ali deixavam seus filhos revelavam no entanto, certa preocupação 

com o seu bem estar, deixando-lhes o enxoval que podiam, e que os registos nos 

esclarecem (Ap. doe. n°10). 

Era evidente que os mosteiros não tinham acompanhado a evolução e continuavam 

fechados sobre si próprios com as suas Regras e grandes domínios, controlando toda a 

produção e trabalhadores. Era necessária uma "organização" e distribuição da propriedade, 

fonte de sustento e rendimento para a maioria da população na época. Todavia, o seu 

rápido encerramento e a "nacionalização" do seu património, não serviram de forma útil o 

país na medida que, as suas propriedades caíram nas mãos dos mais "endinheirados", que 

assim se substituíram às Ordens Religiosas. 

Para os aristocratas transferiu -se então, a administração e exploração dos grandes 

domínios fomentando a já existente clivagem social entre a população "braçal" e eles 

próprios, "novos proprietários" e senhores das grandes quintas que actualmente mantêm a 

mesma designação e marcam a dita clivagem social. 

A nobreza, muito enfraquecida de poderes, quase diluída nos meandros do tempo e 

invadida pelos que sobressaíam nas lides comerciais e industriais, chorou certamente o 

encerramento do mosteiro, com o qual manteve um relação intrínseca ao colocar nele a sua 

descendência e impondo o seu prestígio pela velha tradição da ligação ao clero. 

O edifício do mosteiro de Tabosa caiu em completo abandono depois de espoliado 

dos seus haveres. 
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Ao tesouro Público foram remetidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

da Justiça em ofício de 08/07/1850 os autos da inventariação que juntamente com toda a 

documentação relativa ao assunto da incorporação de bens nos próprios da Fazenda, 

formam o "Inventário 497" feito por Amândio Cabral de Albuquerque Administrador, e 

Rodrigo Lemos de Baltazar Escrivão da Fazenda Pública. 

Participaram na inventariação de bens lavradores, fazendeiros, carpinteiros, 

pedreiros, cada um avaliando sem dolo e malícia nas sua respectivas artes, os bens 

pertencentes ao mosteiro de Tabosa e os foros que se lhe pagavam. 

O século XIX conhecido como o século da exclaustração no domínio da Igreja 

religiosa, e o ano dei834 conhecido por marcar a data do decreto abolicionista responsável 

pelo encerramento definitivo dos mosteiros portugueses, marcaram profundamente a 

história religiosa do nosso país, facto a que não podemos deixar de aliar a perda irreparável 

de muitos documentos ligados a Cister que, hoje, revelar-se-iam preciosos para a 

construção da sua História em Portugal. 
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PARTE IV 

O MOSTEIRO ENQUANTO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E 

CULTURAL 

143 



1. CARACTERÍSTICAS DA ARTE CISTERCIENSE E MOSTEIRO 
DE TABOSA 

Falar em "Arte Cisterciense" ou "Estilo Cisterciense" não é como falar de alguns 

"Estilos" ou "Correntes Artísticas" que assumiram particularidades específicas em cada 

país de acordo com as condições conjunturais da época, adquirindo um estatuto próprio no 

seio artístico internacional. 

A "Arte Cisterciense", ou "Estilo Cisterciense", como alguns especialistas de Arte 

preferem chamar, não assumiu características específicas no nosso país ou em qualquer 

outro onde se manifestou, de forma a ganhar um estatuto próprio no campo artístico. 

Apresentou-se imbuída de uniformidade nas suas grandes linhas de fundo, embora tais 

características ganhassem relevância em certos edifícios que se destacaram na Europa e 

que, só por si marcaram a História da Ordem de Cister como é o caso das grandes Abadias 

de Alcobaça, Clairvaux, la Ferté, sóbrias e austeras na sua traça, mas de acordo com os 

princípios espirituais da época. Por este motivo, grande parte dos Historiadores de Arte 

consideram que não existe uma "Arte Cisterciense" mas sim 'Escolas de Arquitectura 

Cisterciense" que assumiram e reflectiram as peculiaridades de cada país, as quais, 

embora não suficientes para falarmos de "Arte", permitem pelo menos falar de uma 

"Tipologia". Artística. 

Na obra de S. Bernardo, "Apologia", encontramos as primeiras alusões sobre 

formas artísticas, sobretudo sobre motivos decorativos. S. Bernardo considerava que tudo o 

que servia para embelezar exteriormente devia ser eliminado da vivência religiosa pois não 

passava de luxo. Neste contexto, criticava profundamente os Beneditinos Cluniacenses que 

entendiam que a beleza estava ao serviço da fé. 

Será importante determo-nos um pouco na análise que o Professor Geraldo Coelho 

Dias faz da "Apologia" de S. Bernardo, o qual considera "iconoclasta", na medida que 

desvaloriza com veemência o esplendor da arte nos claustros, igrejas, e até o próprio culto. 

Para o autor, S. Bernardo tem da "Arte" um conceito ético e não estético. Por conseguinte, 
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a sua "Apologia" " não é um tratado de arte nem um código de estética, mas um tratado 

de espiritualidade monástica que tenta libertar o homem para a procura de Deus" 211. 

Os cistercienses, desprendendo-se do mundo terreno e vivendo orientados para a 

vida eterna, desprezavam a arte, o luxo que dela advinha, considerando-a supérflua e fora 

dos seus propósitos espirituais. Das suas igrejas suprimiram as alfaias religiosas de ouro e 

prata, os tecidos caros de adorno, os ricos paramentos. Despojaram as paredes de qualquer 

decoração e procuraram a simplicidade e austeridade como forma de elevação da religião. 

S. Bernardo, diz Geraldo Coelho Dias, "não criou qualquer estilo de arte (...) tão 

pouco criou a Arquitectura Bernardina, como tantas vezes erradamente se afirma, mas 

deu ao estilo Gótico a mais valia da espiritualidade ao adoptar a austeridade, pobreza e 

simplicidade como adjuvantes directas da espiritualidade ... " 2n. 

A tipologia possível a estabelecer para a "Arte Cisterciense" centra-se, pois, ao 

nível da arquitectura, na harmonia, simplicidade, austeridade e despojamento de decoração, 

pintura ou quaisquer outros artifícios que evidenciam sumptuosidade e exuberância. É 

nela, e em todos os edifícios da Ordem cisterciense na Europa, em geral, e em Portugal 

particularmente, que mais se observam os traços comuns de sobriedade e austeridade, que 

o "Estilo Barroco", tão em oposição ao formulário de simplicidade que S. Bernardo 

defendia, transformou e que os próprios cistercienses adoptaram. 

Os monges do século XVII e XVIII esqueceram o ideal de simplicidade que 

caracterizava a sua Ordem e deixaram-se levar pela tentação em revestir de azulejos as 

paredes do interior das suas igrejas e mosteiros em contraste com a austeridade e frieza das 

fachadas. Construíram retábulos esculpidos em talha dourada e cobriram os tectos de 

emblemáticas pinturas que lhe conferiam volume e movimento alterando, por vezes, a 

fisionomia dos interiores das primitivas construções. Viveram à sua escala, no luxo e 

conforto que outrora combateram. 

É neste contexto de "modas artísticas" que o mosteiro de Tabosa do século XVII se 

integra, mostrando as influências da época em que desabrochou, patentes no interior do seu 

211 DIAS, Geraldo Coelho - "Cister no Vale do Douro". Irradiação de Espiritualidade e Cultura, p.20 
i12 DIAS, Geraldo Coelho - IDEM. "(...) S. Bernardo não criou qualquer estilo de arte por mais que a 
arquitectura gótica lhe servisse plenamente para a idealização dos espaços onde o monge vivia em plena 
harmonia, austeridade, serenidade e elevação ". 

145 



templo, rico em talha dourada e pinturas, e numa imponente fachada barroca que perdeu 

toda a simplicidade do "Classicismo" ao serviço dos verdadeiros ideais espirituais da 

Ordem e que se opõe aos ideais de simplicidade e austeridade vividos no interior do 

mosteiro. 

Em Portugal a "intervenção barroquizante" nas construções foi menos exuberante 

que no resto da Europa e apenas ganhou expressão ao nível da decoração de interiores dos 

edifícios não alterando significativamente as características gerais das construções. 

Todavia, algumas intervenções realizadas ao sabor deste estilo, acabaram por conferir 

originalidade aos edifícios, quebrando a sobriedade dos mesmos. Tabosa é disto um bom 

exemplo, já que o seu magnífico portal lhe confere originalidade e chama a nossa atenção. 

No que respeita a plantas de mosteiros antigos cistercienses, é possível falarmos de 

uma "planta tipo" adoptada pelos arquitectos da Ordem e que em toda a Europa assentou 

numa estrutura semelhante ainda que não exclusiva de Cister. Esta "planta tipo" integrava 

a Igreja, a Sacristia, a Biblioteca, a Sala do Capítulo, o Refeitório e outras dependências 

acessórias como oficinas, estábulos e forno, que o Claustro punha em contacto, dispostas 

sob a forma de um quadrilátero envolvido por um forte muro de pedra, o "muro de 

clausura" ou "cerca", constituindo todo o conjunto, o grande complexo monástico. 

(Planta 1). 

Do vasto complexo monástico parte fundamental era a igreja. Geralmente de planta 

simples e composta por uma só nave, transepto e presbitério, correspondia a um dos lados 

do grande quadrilátero e no seu interior comportava duas importantes partes, uma 

reservada aos religiosos professos, e outra aos conversos a quem os primeiros 

consideravam comunidade distinta da sua, e portanto, dispondo de um espaço próprio quer 

na igreja quer no mosteiro. Habitualmente a igreja possuía dois coros, o primeiro 

comunicava directamente com o claustro e o segundo com a ala dos conversos reservada à 

comunidade monástica e organizada em função dela a igreja não dispunha de qualquer 

espaço para os leigos assistirem ao culto e é já na Época Moderna, que os leigos passaram 

a assistir ao culto tal como os religiosos ainda que num espaço que lhes era reservado e que 

continuava separado do espaço próprio dos monges. 
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O mosteiro de Tabosa dispõe de uma linda igreja de planta simples, de uma só nave 

e sem transepto demarcado mas com dois fabulosos Coros nos quais as religiosas oravam, 

separadas da restante comunidade leiga. 

De dimensões mais reduzidas, se comparado com os grandes mosteiros da região, o 

mosteiro de Tabosa forma um importante complexo arquitectónico que se distanciou de 

certos cânones cistercienses na medida que se ergueu sob uma planta a partir de uma 

concepção que dispõe a Oeste da igreja as vários dependências monásticas situadas em 

plano mais elevado que a própria igreja, aspectos que se desviam da norma, já que o 

habitual consistia em as várias dependências monásticas se localizarem em plano inferior 

ao da Igreja e se distribuírem a Norte ou Nascente da mesma (Planta 2). 

Em Portugal existem óptimos exemplos de grandiosos edifícios que cumprem o 

modelo de "planta cisterciense", lembramos como exemplo, a casa mãe de Alcobaça, o 

mosteiro de S. João de Tarouca ou o de Santa Maria de Salzedas. Todavia, e sobretudo na 

região Douro Sul, a par dos grandes potentados arquitectónicos que cumprem todos os 

requisitos estéticos e formais, existem pequenos edifícios monásticos de fundação tardia 

nos quais se observam características da "tipologia cisterciense", mas, que são peculiares 

sobretudo pelos desvios que lhe imprimem. É entre estes edifícios que nos vamos deter um 

pouco para analisarmos, tanto quanto nos é possível, o mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa. 

Já nos referimos à região em que o mosteiro despontou como sendo inóspita e 

pouco povoada. Porém, não podemos esquecer que os mosteiros marcavam e 

transformavam profundamente a vida e fisionomia das regiões em que se localizavam. 

Tabosa foi disto um bom exemplo na medida que o seu povoado paulatinamente se 

estruturou em redor do mosteiro como que venerando a imponente construção, epicentro 

de toda a vida da comunidade leiga que se sentia confortada espiritualmente e mais 

próxima de Deus pelo facto de ali viverem as bondosas e caridosas religiosas. 

O mosteiro de Tabosa não sendo uma obra de grande vulto como alguns seus 

congéneres, merece todo o nosso respeito e admiração na medida em que foi devido 

apenas ao esforço de uma senhora, Da Maria Pereira, que naturalmente lhe quis conferir a 

dignidade que um mosteiro de religiosas merece. 
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2- Planta Topográfica do Local de Implatacão do Mosteiro 
de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. Escala 1:1000 



1.1 O Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa: análise 
estrutural e decorativa 

Já tivemos oportunidade de referir que a região do Douro foi por excelência a 

região onde mais e importantes mosteiros se implantaram ao longo dos séculos213. Nesta 

região encontramos em várias construções grande parte das características que definem, 

grosso modo, a "tipologia cisterciense": arquitectura sóbria, onde a harmonia, austeridade e 

simplicidade, predominam. Não obstante as características mencionadas, lembramos que a 

fundação de um mosteiro obedecia a uma selecção criteriosa do local de edificação, que 

devia cumprir os requisitos necessários à prática da observância ditada pela Ordem. No 

entanto, nem sempre o local de edificação dos mosteiros foi escolhido pelos monges 

cistercienses. Muitas vezes a construção do edifício estava sujeita ao local doado e às 

especificidades topográficas do terreno. De qualquer forma, a construção de um mosteiro 

enquanto elemento arquitectónico de razoáveis dimensões, causava sempre grande impacto 

na região, encarado sobretudo sob o ponto de vista do espaço. 

O local de edificação do mosteiro de Nossa senhora da Assunção em Tabosa, não 

foi criteriosamente seleccionado pelos Abades da Ordem ou outros responsáveis. 

Obedeceu e sujeitou-se ao espaço doado pela fundadora, a Quinta da Luz, e às 

potencialidades e características que o terreno oferecia. Não escapou à apreciação das 

instituições do poder político local e do poder religioso mas, mais por razões formais, já 

que todas as opiniões reforçaram o desejo da fundadora em edificar o mosteiro no local 

que lhe estava destinado214. 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção situado num dos mais importantes 

núcleos de fundações cistercienses, Lamego, sofreu as influências da época no que respeita 

a "modas artísticas" coincidindo com a chegada do "Barroco". É uma obra do século XVII 

213 Ver mapa de COCHERIL, Maur " Roteiro dos Mosteiros Cistercienses". 
214 Referimo-nos à apreciação feita pelo Corregedor de Pinhel por delegação régia. 
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e portanto, nascida no contexto de renovação arquitectónica e artística da arte monástica 

em Portugal, a par da renovação espiritual dos religiosos e religiosas215. 

A funcionalidade e organização do espaço monástico traduziam a dignificação do 

espaço religioso. Ora, sendo o mosteiro de Tabosa conhecido na região pelo rigor da sua 

observância e clausura, devia fazer jus à sua fama, e portanto, integrar a estrutura orgânica 

e funcional comum aos mosteiros femininos da Ordem. Devia portanto, conter todas as 

dependências regulares comuns aos demais mosteiros e estruturadas de forma semelhante. 

Uma análise do que resta do edifício mostrou-nos que relativamente à planta "tipo 

cisterciense" o mosteiro integrou as dependências monásticas comuns a outros mosteiros 

da Ordem. No entanto, como há pouco referimos, o mesmo não dizemos quanto à 

distribuição das ditas dependências no espaço, posto que, os vários planos e orientação do 

complexo monástico não seguem fielmente o paradigma habitual de outras edificações da 

Ordem. Só um estudo arqueológico capaz de decifrar entre as ruínas o "verdadeiro" 

edifício, poderia clarificar a sua planta original e portanto, deixamos aqui esse necessário 

desafio. 

Do mosteiro de Tabosa fazia parte a igreja, e a Oeste desta, em plano mais elevado, 

distribuía-se todo o corpo conventual monástico constituído pelas várias dependências 

utilitárias, celas, refeitório, latrinas, casas de hóspedes, cozinha, situadas como já dissemos, 

num plano superior ao da Igreja se tivermos em conta o declive do terreno. Este facto 

contraria os princípios comuns das construções monásticas cistercienses, nas quais a igreja 

se situava em plano superior relativamente ao restante complexo monástico composto 

pelos vários volumes articulados entre si. 

A construção da igreja do mosteiro de Tabosa teve início em 1685, portanto, 

anterior à construção das restantes dependências do mosteiro e preparada para o integrar. 

De planta rectangular, apresenta uma só nave, sem transepto. (Grav.l). O Altar-mor e 

Coro, estão orientados conforme os princípios cristãos, isto é, o Altar-mor a nascente e 

coro a poente, característica dos mosteiros reformados, embora em Tabosa esta 

215 Lembramos que o século XVII corresponde ao período de florescimento, proliferação , renovação, 
reconstrução e edificação de edifícios cistercienses, na sequência das decisões do Concílio de Trento e da 
constituição da Congregação de Alcobaça. 
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Interior da Igreja de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de Tabosa 
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orientação não se verifiqua com esta exactidão e fidelidade, devido às contingências do 

próprio terreno de edificação do mosteiro. 

Na igreja existe o Coro, dividido em Coro Alto e o Coro Baixo, separados do resto 

do templo por uma belíssima e peculiar grade de madeira que resistiu ao passar do tempo 

devido à qualidade da madeira em que foi feita, madeira de carvalho. A grade repartida 

pelos dois pisos e dividida em três sectores, integra no Coro Baixo, dois confessionários 

laterais, e ao centro uma pequena abertura pela qual as religiosas tomavam a comunhão 

sem ultrapassarem o espaço do Coro sempre separadas do resto da igreja, aberta aos fieis 

leigos (foto. n°4).216 

A cobertura do Coro apresenta-se bastante arruinada. No entanto, em alguns sítios, 

a madeira resistiu o suficiente para nos mostrar uma ou outra pintura alegórica. A encimar 

o Coro Alto e voltada para a nave da igreja, observamos uma linda e ainda conservada 

figura da Santíssima Trindade, pintada em cores vivas que sobressaem lá do alto 

despertando a nossa atenção. No Coro, guardam-se dois cadeirais monásticos constituídos 

por cinco assentos cada, e as respectivas estantes. Estas, foram desmontadas dos cadeirais e 

estão já sem utilidade. Aqueles, ocupam o lugar de outrora, mas, já em degradação. 

Todo o tecto do corpo da igreja está revestido por cobertura de madeira pintada 

com bonitos motivos alegóricos. No centro da nave é bem visível uma pintura 

representando Nossa Senhora da Assunção, padroeira da Igreja desde a sua fundação. 

O Arco cruzeiro, habitual nas igrejas para separar a capela-mor do restante corpo do 

edifício, é um bonito arco revestido por aduelas de talha dourada contendo representações 

alusivas à paixão de Cristo, mas que estão bastante degradadas ( fotog. n° 5). 

A cobertura do Altar-mor em madeira de caixotões é característica de muitas igrejas 

da Ordem e apresenta-se em Tabosa em relativo estado de conservação maravilhando o 

nosso olhar quando observarmos as mais de vinte alegorias que os caixotões encerram 

(fotog.n°6) 

216Exemplo semelhante encontramos no mosteiro de Santa Maria de Cós. 
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4 - Pormenor do Coro Alto c Coro Baixo da Igreja do Mosteiro de Tabosa. 

5 - Arco Formeiro da Igreja do Mosteiro de Tabosa. 



6 - Cobertura do Altar da Capela - Mor da Igreja do Mosteiro de Tabosa. Caixotões decorados 
com motivos alegóricos. 

7 - Altar - Mor da Igreja do Mosteiro de Tabosa 
em talha dourada. 



A talha barroca ganha expressão máxima no Altar-mor, emoldurando uma bonita 

imagem de Nossa Senhora da Assunção assente sobre um trono. A "Senhora" está ladeada 

pelos Patriarcas S. Bento, (do lado esquerdo de quem olha de frente o altar, lugar 

considerado de honra e dignidade) e S. Bernardo do lado direito. Em plano ligeiramente 

inferior estão os apóstolos S. Pedro que segura a sua chave e S. Paulo com a sua 

espada.(fotog n°7. ) 

A igreja apresenta quatro bonitos altares no seu interior. Dois situam-se na parede 

que suporta o arco cruzeiro a separar a Capela-mor do restante corpo da igreja. Para quem 

olha o Altar-mor de frente, observa ao lado esquerdo o altar cujo tema principal é a 

'Taixão de Cristo"(fotog.n°8). Uma imagem de Cristo em madeira repousa num esquife, 

emoldurado por pequenas gravuras em relevo alusivas à simbologia da paixão, como a 

coroa de espinhos, o cálice; os três cravos com que pregaram Cristo à cruz, a cruz, o 

chicote, o sudário com o rosto de Jesus impresso, as cinco chagas, a escada para a descida 

da cruz, a espada que o trespassou, a esponja embebida em vinagre e os dados que 

lançaram para decidir a sorte da sua túnica, as célebres "Arma Christi"217. A Senhora das 

Dores completa esta bonita composição. 

Do lado direito, um outro altar exibe o Sagrado Coração de Jesus acompanhado 

por Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita, enquadrados por bonita talha dourada, imagens 

por certo, posteriores. 

Na nave principal da igreja, aproximadamente a meio, observamos dois outros 

lindos altares. Um com imagens mais recentes dedicado ao Senhor Crucificado, tendo a 

ladeá-lo S. Domingos e S. José. Outro, o mais peculiar da igreja, apresenta Nossa Senhora 

com coroa e o Menino envolta numa auréola de cabeças de anjos alados, ladeada por Santo 

António e S. João Baptista218. Esta composição é encimada por uma linda escultura em alto 

relevo representando a cena da adoração dos Magos (fotog. n°9.) 

O altar apresenta de um dos lados, incrustada na parede, uma lápide com uma 

inscrição na qual se pode 1er o seguinte: 

17 Este motivo aparece também na igreja de Nossa Senhora da Lapa, próximo de Tabosa. 
218 A igreja contem várias imagens de Nossa Senhora em lugares de destaque, que traduzem a "devoção 
Mariana" dos cistercienses, tradição que remonta à "devoção Mariana" de S. Bernardo e que se transpôs para 
a sua Ordem. 
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8 - Igreja do Mosteiro de Iabosa, Pormenor do Altar alusivo á "Paixão de Cristo". 

■ Igreja do Mosteiro de Tabosa 
"Altar da Fundadora". 



ESTA CAPELA DE NOSSA/ 

A SENHORA DA LUZ/ 

MANDOU FAZER R°(odrigo) 

REBELO DE CARVALH/ 

E SUA MULHER MAR/ 

BLa CO(m) MISAS/ 

OBRIGATÓRIAS 1632 

(Lápide. Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa) 

Do lado oposto ao de esta lápide, situa-se uma linda e trabalhada pedra de armas 

que Gonçalves da Costa, na sua obra " História do Bispado e cidade de Lamego", atribuiu 

à família dos Carvalhos e Rebelos, e relacionou com a fundação da Capela da Senhora do 

Desterro dotada por Domingos Rebelo de Carvalho e sua esposa, em 1679 (fotog. n°10)219. 

A população de Tabosa chama a este altar o "altar da fundadora", designação que 

lhe advém do facto de o altar ter sido transferido de uma antiga capela fundada pelos pais 

de D.a Maria Pereira e localizada na mesma Quinta da Luz, mas que por altura da 

construção da igreja de Nossa Senhora da Assunção foi desmantelada e transferidos os 

elementos que interessavam para esta igreja, entre os quais o referido altar. Este, ganha 

importância no conjunto do edifício monástico não só pela sua beleza artística, mas porque 

face ao que acabamos de dizer, encerra parte da História do mosteiro relacionada com a 

sua construção. 

A Capela-mor da igreja situa-se em plano mais elevado relativamente ao piso da 

nave. Este tipo de solução arquitectónica não só dignificava o próprio Altar-mor elevando-

o "para mais próximo do céu", como permitia às religiosas assistirem a partir do Coro, ás 

cerimónias litúrgicas sem que os restantes fieis lhes obstruíssem a visão. 

9 Cfr. MOREIRA, Vasco - Terras da Beira, Cernancelhe e seu Alfoz....pp 182-184 e p.338. 
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Na hierarquia dos espaços monásticos, a Sacristia tinha importância pois era nela 

que se iniciavam os preparativos para as cerimónias religiosas e nela terminavam, com a 

guarda das alfaias litúrgicas, paramentos e ornamentações diversas. 

Em Tabosa, o acesso à Sacristia nem sempre se fez por onde actualmente é possível 

fazê-lo, isto é, a partir de uma porta situada na fachada principal do edifício rasgando-se 

uma anterior janela, conforme podemos constatar pela observação da sua moldura (Ap. 

doc. Gravs n°.le 2)220. Pela porta que então surgiu, entramos num pequeno, mas largo 

corredor que nos leva à Sacristia e também ao corpo da Igreja a partir do Altar-mor. Numa 

das paredes deste corredor existe uma graciosa fonte por onde terá corrido água fresca e 

límpida que servia de apoio aos preparativos e cerimónias litúrgicas, o "lavabo" (fotog, 

n°ll.)221. No exterior da sacristia e entre as ruínas do mosteiro, seguimos um curso de 

água, conforme nos foi possível. Podemos então verificar a existência de um canal que 

provavelmente abastecia o mosteiro de água e um pequeno tanque de apoio ao mosteiro.22" 

Na parede setentrional do mesmo corredor notam-se os vestígios da moldura de um 

arco que permitia a passagem para o claustro que hoje se encontra obstruído em 

consequência das intervenções arquitectónicas que o mosteiro sofreu.223. A Sacristia 

apresenta-se sem qualquer beleza se exceptuarmos a sua singela cobertura em madeira 

formando suaves caixotões sem qualquer decoração. Uma escada em cimento foi 

construída até um "alçapão" que dá acesso á parte de trás do Altar-mor, mas que 

actualmente não é usada porque uma outra porta que resultou das obras do edifício, lhe 

permite o acesso mais fácil. 

O Claustro e a Cerca completavam o conjunto dos elementos que constituíam a 

"planta tipo" cisterciense. 

220 Esta transformação da janela em porta, que permite o acesso á sacristia, ocorreu após o impedimento de 
lhe aceder pelo interior do mosteiro por vontade de um proprietário que o mosteiro conheceu. 
221 A fonte foi desactivada pois a sua riqueza em água era tanta que nos Invernos mais chuvosos a fazia 
transbordar para o corredor, inundando as suas imediações. 
222 Os monges, "engenheiros de hidráulica", faziam a captação da água distribuindo-a por dois canais um dos 
quais servia a sacristia e refeitório; o outro, o esgoto ou latrinas e corria paralelamente à ala do refeitório 
captando todos os detritos para os evacuar. Colocamos a hipótese do "curso de água" ter abastecido a cozinha 
do mosteiro que assim se situaria a Oeste da composição monástica. 
223 Os Vestígios do arco a que nos referimos foi obstraído na mesma altura da transformação da janela em 
porta, na fachada nascente do edifício monástico. Retomaremos este assunto oportunamente. 
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10 - Lápide junto ao "Aliar da Fundadora" 
Igreja do Mosteiro de Tabosa 

11- "Lavabo" - Corredor da Sacristia 
da Igreja do Mosteiro de Tabosa. 



Em Tabosa, o Claustro apresenta-se bastante arruinado mas estão ainda de pé 

colunas tipo renascença de base ática com escócia, filetes e plinto bem visíveis, e de seis 

tramos ao nível do piso térreo. O Claustro fora sobrepujado por uma linda varanda com 

balaústres e chão de madeira que assentava em vigamento incrustado nas paredes que o 

enquadravam. Possivelmente os corredores que estas varandas formavam eram cobertos de 

telha sobre madeira e assentes em colunas de menor estatura que davam ao Claustro, maior 

graciosidade224. Ao centro, uma bonita fonte octogonal esbelta e delicada de traça barroca 

e formas ondulantes e outrora com água corrente, conferia ao Claustro vida e beleza 

levando autores com Maur Cocheril a afirmar a seu propósito, que possuía "qualquer coisa 

de gracioso, (...) de feminino, cheio de charme entre as flores que cobrem o chão...''''222'. 

Com os elementos caídos no solo será ainda possível reconstruir a dita fonte (fotog. n° 12 e 

13). 

O mesmo autor refere-se a um outro claustro de menores dimensões "... il y avait 

deux cloîtres. Le plus grand, (...) e un deuxième cloître plus petit est un carré dont les 

galeries sont ouvertes par cinq arches en pleine cintre reposant sur des colonnes 

cylindriques" e que no estado actual de ruína em que o edifício se encontra, não 

conseguimos localizar226. 

Após o Concílio de Trento e segundo os estatutos da Ordem, no mosteiro de Tabosa 

cumpriu-se fielmente a devida observância e rígida clausura. Assim, as religiosas isolaram-

se do mundo exterior colocando grades nas janelas, reforçando as portas e erguendo um 

cerca de protecção ao mosteiro que se encontra ainda de pé e em relativo bom estado. 

O conjunto das dependências monásticas de Tabosa tem a forma de um quadrilátero 

com a igreja a delimitá-lo a Nascente. A Norte, situam-se os campos de cultivo e algumas 

dependências conventuais. A Oeste, parte da cerca que envolvia todo o mosteiro. A Sul 

224 "possivelmente", pois o que resta do edifício não nos permite comprovar a nossa opinião. As colunas de 
menor estatura a que nos referimos, encontram-se "aproveitadas" numa casa situada no terreiro frente ao 
mosteiro, por comparação com outros fragmentos de colunas, existentes entre o amontoado de pedras no 
mosteiro. 
225 COHERIL, Maur - Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação Caluste Gulbenkian/ 
Centro Cultural Português. 1978. P 103. Traduzimos e adaptamos o original do autor. Da fonte, restam as 
pedras que a constituíam um amontoado, engrossando as ruínas. 
226 COCHERIL, Maur- Routier des Abbayes Cisterciennes du Portugal, Paris, Fundação Calouste 
Gulbenkian/Centro Cultural Português. 1978, p. 103. 
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13 - Mosteiro de Tabosa. Fonte Barroca desmantelada no centro do Claustro. 



observamos a monumental fachada do edifício integrando num imponente portal com 

grandiosa decoração em granito. O portal está enquadrado por pilastras caneladas que 

suportam um lintel encimado por um janelão ou espécie de varandim. As pilastras 

prolongam-se subindo a fachada coroada por um grande frontão que alberga um nicho 

com a estátua de S. Bernardo e termina finalmente num bonito jogo de contracurvas. Um 

magnífico brasão com as armas da Congregação de Cister em Portugal sobressai na 

imponente composição227.(fotog. n°14) 

Acompanhando a fachada longitudinalmente mas, em plano um pouco inferior a 

esta, surge uma parede cega que guarda o altar-mor da igreja e que actualmente comporta a 

guarita do sino. Do lado esquerdo de quem observa de frente a fachada principal do 

edifício e em plano mais elevado, está o imponente e altaneiro Mirante constituído por dois 

pisos. O Mirante era um elemento típico dos mosteiros de religiosas de clausura e habitual 

nos mosteiros de cistercienses e beneditinas. No piso térreo deste Mirante observam-se 

duas pequenas janelas. No piso superior abrem-se quatro grandes janelões com 

gradeamento em ferro e voltados para um terraço ou "outeiro". Por eles, as religiosas 

podiam observar o mundo exterior. O Mirante apresenta outros janelões com as mesmas 

características, mas virados a Nascente e a Norte, permitindo uma bonita imagem quer do 

interior do mosteiro quer da paisagem que o envolvia (fotog. n°15). 

Ao terraço ou outeiro acede-se por uma escadaria ladeada de um pequeno muro 

coroado de pináculos, tudo em granito. Com um pavimento de grandes lajes de pedra, 

permite-nos o acesso a um portão de ferro em mau estado de conservação, que abre 

passagem para o vasto conjunto de ruínas, outrora dependências funcionais e ligadas por 

portas e escadas que uniam os dois pisos do edifício.(Ap. doc.Grav n°3; fotog. n°16) 

A fachada, que acabamos de descrever resistiu, na medida do possível ao tempo, e 

permite-nos apreciar toda a harmonia e riqueza da sua decoração "Barroca" ornamenta a 

dilatada composição arquitectónica. 

227 COSTA. M Gonçalves -"História do Bispado e Cidade de Lamego " Vol. V. Lamego. S/ed.l984.p.622 
Descreve da seguinte forma o brasão. "{—) um brasão de escudo partido, com um castelo ao centro e 
bordadura de mais 7 à esquerda, e uma banda enxadrezada, carregada de uma flor de lis de cada lado, à 
direita. " 
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15 - Mosteiro de Tabosa. Mirante e Escadaria de acesso ao "Terreiro" 

14 - Mosteiro de Tabosa. Portal da Fachada Principal 



O lado Nascente do edifício tem ao centro um lindo portal de decoração mais 

simples e através do qual o público entrava e ainda entra na igreja subindo uma suave 

escada de apenas três degraus. Era habitual a entrada no templo fazer-se por um dos lados, 

pois as religiosas de clausura ocupavam com os seus Coros a parte do fundo da igreja. 

O portal com dois grandes batentes é enquadrado por duas pilastras que suportam 

um lintel decorado com motivos geométricos predominando os losangos. Ao centro da 

composição, um nicho abriga a estátua da Nossa Senhora da Assunção, padroeira da igreja 

e todo o conjunto se apresenta coroado por uma simples cruz (fotog n°17.). 

A decoração que ornamenta este portal é mais simples que a decoração do portal da 

fachada principal do edifício. Contudo, merece a nossa admiração e ambas nos fazem 

pensar nos artistas que trabalharam no mosteiro e que pela obra que deixaram, dominavam 

a arte de esculpir a pedra, vencendo a dureza do granito de forma tão perfeita quanto os 

entalhadores da madeira. 

Infelizmente não encontrámos documentos sobre o autor do projecto que deu 

origem ao mosteiro, e poucos documentos fazem referência ás etapas e vicissitudes da 

construção. Permanece pois em nós, a curiosidade acerca dos homens que criaram tão 

magnífica obra. 
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16 - Mosteiro de Tabosa. Fachada Principal e "Terreiro" com muro coroado de pináculos. 

17 - Igreja do Mosteiro de Tabosa. 
Portal de acesso ao Templo. 



1.2 Intervenções na Estrutura e Traça do Edifício 

As vicissitudes por que o mosteiro passou, desde a sua fundação ao seu 

encerramento, traduziram-se na estrutura e traça do edifício que conheceu várias fases na 

sua construção e se viu atingido por algumas alterações 

Existem, como dissemos, poucos documentos sobre o mosteiro e os que analisámos 

poucas referências fazem aos construtores, etapas de edificação das várias dependências 

monásticas, problemas que terão ocorrido durante a sua construção, ou quaisquer outras 

informações relacionadas com este assunto. 

De algumas cópias de documentos relativas à fundação do mosteiro da autoria de 

Frei Benedito de S. Bernardo, bibliotecário e arquivista da Congregação, e algumas 

notícias avulso de Frei Manuel de Figueiredo, cronista da Ordem, extraímos a informação 

possível sobre o estado do mosteiro em finais do século XVIII. Juntamente com algumas 

referências avulsas que fomos recolhendo ao longo do nosso trabalho, esboçámos um 

percurso ainda que incipiente, das etapas e problemas na construção e conclusão do 

edifício, que albergou as religiosas Recoletas Descalças da Ordem de S. Bernardo 

dispostas a uma vida de austeridade em busca de Deus. 

Quando em 1692 chegaram a Tabosa as primeiras sete fundadoras espirituais 

vindas do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo e sob a alçada de Madre 

Agnes (Inês) de Santa Teresa, fundadora espiritual do Mocambo e, depois, de Tabosa, 

grande foi a decepção de todas ao verificaram que o mosteiro não estava edificado de 

forma a nele poderem viver com dignidade, conforme a fundadora tinha prometido. O 

mosteiro não tinha mais que onze celas ainda inacabadas, nas quais as religiosas se 

agruparam duas a duas ou três a três. A igreja era a única dependência que estava 

terminada e no seu Coro, as religiosas se acomodaram e iniciaram a sua vida de clausura. 

Padeceram muito desconforto sobretudo quando as condições climatéricas eram adversas. 
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Afirmando Madre Brites nos seus relatos, que o mosteiro (...) parecia mais um estábulo 

para animais que um convento para religiosasf...)" 229. Todavia, as dificuldades faziam 

parte da vida das religiosas e, portanto, estavam mais empenhadas no cumprimento da 

clausura, prática da Regra, e observância que preocupadas com a falta de condições do 

mosteiro. O desânimo prontamente foi superado e com os dotes que traziam construíram 

outras celas e melhoraram as dependências inacabadas 

O Mosteiro acabou por integrar as celas suficientes e dependências necessárias à 

clausura das 25 religiosas, número para que estava destinado. 

Ignoramos o motivo que ocasionou o atraso nas obras do edifício, embora desde a 

fundação à chegada das religiosas tivessem passado apenas dois anos, tempo que, em 

nosso entender, não foi suficiente para a edificação das dependências estritamente 

indispensáveis a uma vida com dignidade. 

A propósito da descrição que há pouco fizemos da igreja de Nossa Senhora da 

Assunção, dissemos que a sua construção se iniciou antes da construção das restantes 

dependências do mosteiro. Data de 1685 o lançamento da primeira pedra que deu inicio à 
r • 23 1 

construção da dita Igreja e que, integrou o edifício monástico 
Com base no códice 1254 da B.N.L, " Couzas Memoravens..." que nos fornece 

algumas informações sobre as etapas de edificação do mosteiro entre 1695 e 1748, 

pudemos "reconstruir" de forma singela, a sua estrutura no tempo. Assim, observando o 

lindo interior da igreja, no Arco cruzeiro, encontramos assinalada a data de 1685, data da 

sua sagração. Em 1695, o Códice que mencionámos dá-nos conta de já estarem feitas as 

estalas ou cadeirões do Coro da Igreja para se começarem a utilizar no dia dez de Agosto, 

dia de S. Lourenço. No mesmo ano iniciou-se a magnífica e trabalhosa capela-mor da 

228 Ávida activa do mosteiro situa-se entre 1692 data da sua chegada das primeiras religiosas que o fundaram 
espiritualmente e 1850 que corresponde ao encerramento oficial do mosteiro com a morte da última religiosa 
e tomada dos bens pela Fazenda Nacional. 
229 B.N.L, Cod 1254. Fol.67V° 
230 B.N.L.Cod. 1254. Fol. 67V°- 68. %..)Com os dotes que trazíamos se aplicaram em fazer este convento e 
especialmente celas, e para que os oficiais observassem a obra acabada e completa, nós todos os dias 
limpávamos o entidho(...)" 
231 B.P.E. Cod.CIX/1-1. Foi. 104 
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igreja com o Altar-mor revestido a talha dourada e tecto com lindos caixotões . Estava 

pois, edificado o templo que havia de acolher no seu seio as religiosas devotas e a crente 

população de Tabosa. 
Em Janeiro de 1696 terminava-se a decoração da tribuna e tecto da capela-mor da 

igreja e colocou-se o "Santíssimo" no Sacrário. Em Setembro do mesmo ano colocou-se o 

gradeamento no Coro e integraram-se outras miudezas na igreja tais como diversos Santos. 

Decorria o ano de 1697, quando se fizeram as grades da janela da capela-mor que 

abre para o exterior e se decoraram as aduelas do Arco Cruzeiro 

Uma notícia curiosa dá-nos conta de neste mesmo ano se ter feito "o Tombo e 

gastou-se para o fazer cerca de anno e meyo com o trabalho que Nosso Senhor sabe e 

acabou-se em Março, hera de 1699"2*. Houve, como se vê, necessidade de um 

levantamento do estado das obras de todas as dependências monásticas para reajustar os 

rendimentos provenientes dos bens dotados ao mosteiro, aos gastos das obras que ainda 

faltavam concluir 

No ano de 1698 iniciou-se o dormitório da enfermaria e começou a extrair-se do 

solo, uma fraga, a fim de se construir o terreiro frente ao mosteiro que, só estaria concluído 

em Abril de 1702. 

Em 1701 refere o documento que seguimos, concluiu-se o dito dormitório que 

virava para o Coro, e no ano seguinte iniciou-se a construção da escada que permitia o 

acesso ao Mirante e fizeram-se as grades para as suas janelas. Acerca desta intervenção é 

visível na parede do interior do Coro da igreja a moldura que abrigou uma porta que fazia a 

ligação entre o coro e o dormitório, e que foi obstruída quando a igreja se separou do 

mosteiro tornando-se paroquial. 

Em 01/06/1703 começou a fazer-se o Claustro cuja obra de pedraria só seria 

concluída cerca de um ano mais tarde, isto é, no dia 30/06/1704 . 

232 A decoração da Capela-mor compreendia o seu revestimento em talha dourada e decoração pictórica da 
cobertura. 
233 B.N.L Cod. 1254. Fol. 74-75. . 
234 Ignoramos quem efectivamente mandou fazer o tombo mas certamente foi o Confessor do mosteiro Frei 
Francisco de Gusmão pelo facto de ser responsável pelo mosteiro e pelas suas obras. Em 1690 em carta que o 
Corregedor de Pinhel enviou a D. Pedro II para lhe dar conta das condições do local de edificação do 
mosteiro, as obras estavam orçamentadas em cerca de vinte e cinco mil reis. 
235Cfr. MOREIRA. Vasco - Terras da Beira , Sernancelhe e seuAlfoz,...p. 186 
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Em 30/07/1737 acabou-se a obra relativa às canalizações que encaminhavam a água 

para o mosteiro, concretamente para cozinha. 

No ano de 1745 concluiu-se a Sala do Capítulo em dia de véspera de S. Bartolomeu 

ou seja, 24 de Agosto. Sobre esta intervenção o mesmo documento que vimos seguindo, 

informa-nos da importância gasta com o "Oficial" que o fez e pintou, "sessenta mil 

reis"236. Era Feitor, frei José de Almeida e Confessor frei Bento da Fonseca, responsáveis 

pelas obras. 

Em 01/04/1748 estava pronto para o dia de Sexta Feira Santa o Sepulcro do Senhor 

Morto que seria colocado debaixo do altar de Santo António e que actualmente 

corresponde ao altar da "Senhora das Dores. 

Em 1750 o mosteiro sofreu obras de restauro. Compraram-se madeiras, pregos, cal, 

que custaram 27#270 reis, e contrataram-se carpinteiros caiadores pagando-lhes 28#3650 

reis. Caiaram-se as várias celas das religiosas e casas da Feitoria. Pintou-se o Coro portas e 

janelas da Feitoria nos quais se gastaram 40#810 reis. Concertaram-se as Casas da Tulha e 

túneis para vinho, as celas dos machos. Nas obras gastou-se a importância de oito contos 

quatrocentos e nove mil e trinta reis. Para o mosteiro e sua igreja compraram-se um jarro e 

bacia de prata para a sacristia, cortinas para o coro e duas camas para a casa da hospedaria. 

O mosteiro não tinha grandes dificuldades económicas nesta data 

Apesar dos hiatos de tempo que o documento comporta sobre as etapas de 

construção do mosteiro, elas são praticamente as únicas informações acerca do assunto. 

Sabemos que durante os reinados de D. José e D.a Maria I, o mosteiro sofreu 

grandes alterações entrando num processo de ruína e abandono, para novamente se 

recuperar. No reinado de D. José as religiosas são transferidas para Setúbal por despacho 

de 14/07/1771 e as suas rendas e dotes aplicados na conclusão do edifício de S. Francisco 

Xavier. A este propósito Fr. Manuel de Figueiredo refere "quando lhe foram mudadas as 

religiosas para Setúbal além de se lhe vender, consumir todo o fundo das suas rendas, se 

arruinou totalmente o edifício, desfazendo-o para vender as telhas e madeiras da sua 

construção e até alguma pedra." 

236 B.N.L.Cod 1254. Foi.75 
?37 B.N.L.Cod. 1493. "Notícia dos Mosteiros que tem a Congregação em Portugal e seus Rendimentos 
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Em 1777, já reinando D.a Maria I regressam as religiosas a Tabosa encontrando o 

mosteiro, com se de um "pardieiro se tratasse"™. Reedifica-se o mosteiro à custa da 

Congregação, e ganha de novo condições para a clausura ficando completas a sala do 

Capítulo, o Refeitório, o Celeiro, as oficinas de apoio ao mosteiro, trinta celas, e uma boa 

casa de noviciado com cinco celas239. No reinado de D.a Maria I a Congregação criou a 

"Arca da caridade", espécie de "cofre monástico" cujo dinheiro reunido a partir do 

contributo dos mosteiros que então gozavam de melhores condições financeiras, servia 

para socorrer mosteiros em dificuldade de subsistência e também para a reedificação dos 

mosteiros, como por exemplo Tabosa 

Embora não tenhamos qualquer descrição sobre as intervenções feitas no mosteiro, 

para o período do reinado da rainha, sabemos que a reedificação do edifício esteve no 

centro das preocupações do Abades e mais padres com assento nos Capítulos Gerais da 

Congregação de Alcobaça, através da leitura de algumas actas relativas ao período de 

1756-1832. Elas elucidam-nos sobre o esforço que a Congregação fez no sentido de 

reconstruir os mosteiros que tinham sido extintos no reinado de D. José. 

Em 30/05/1834 por decreto de 28 de Maio declararam-se extintas as Ordens 

Religiosas e o mosteiro de Tabosa como os outros, foi desactivado aguardando a morte da 

última religiosa para fechar definitivamente as portas. 

Em 1844 D.a Maria II mandou fazer um "Inventário" dos bens do mosteiro para 

saber qual a sua real situação. O Arcipreste Joaquim de Almeida Ferreira Leitão do distrito 

de Moimenta da Beira informou a rainha de que o mosteiro era um edifício sumptuoso, 

forte e seguro, com capacidade para acomodar trinta e cinco religiosas. Faltavam-lhe 

apenas, alguns vidros em algumas janelas e necessitava de uma pequena reparação no 

gradeamento das janelas superiores do lado nascente do Mirante . Sobre a igreja, estava em 

muito bom estado e era magnífica. 

O mosteiro nunca mais saiu da mira dos detentores do poder político cujas leis 

faziam e aprovavam no sentido de ficarem com os bens monásticos que aumentavam o 

património da fazenda Nacional. 

238 B.N.L. Cod. 1254. Fol.28 
239 B.N.L. Cod. 1493. Fol.28 
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Em 1849 o Administrador do concelho de Caria e Rua dirigiu ao Governador Civil 

de Viseu, um ofício em resposta a seu pedido, para que o informasse sobre o "estado em 

que actualmente se acha o convento das religiosas de Cister"™.. Por esta data, o mosteiro 

encontrava-se em estado precário, vivendo nele apenas uma religiosa com uma criada que 
241 

ia delapidando o património do mosteiro 
Para acautelar o património do mosteiro era necessário o Administrador vigiar de 

perto o que nele se passava enquanto a rainha não tomasse providências sobre o que fazer 

perante a situação. O mosteiro tinha de rendimentos cerca de quatrocentos alqueires de 

cereal, uma propriedade que servia de sustento ao Capelão do mosteiro e a renda anual 

proveniente do cultivo da cerca, que correspondia aproximadamente a sessenta alqueires de 

milho. Vivia tempos difíceis e dia a dia agravava-se o seu estado de ruína. 

D.a Thomazia Rita Brito Guedes última religiosa de Tabosa, veio a falecer em 

27/03/1850. Perante a notícia da morte de D.a Thomazia Rita, ao Administrador do 

Concelho cabia tomar posse dos bens e inventariá-los para que fossem integrados nos bens 

da Fazenda Pública. Até à morte da religiosa, Tabosa sobreviveu das esmolas dos restantes 

mosteiros da Congregação, sobretudo do mosteiro de Alcobaça, S. Pedro das Águias, 

Salzedas. Lorvão e Arouca. 

O Problema judicial que, entretanto, se desencadeou entre a Fazenda Pública e os 

pretensos herdeiros dos bens e do mosteiro de Tabosa adiou em mais de dois anos a 

definitiva posse dos bens por uma das partes. Com uma decisão a favor da Fazenda 

Pública, o que ainda restava das dependências conventuais foi vendido ao desbarato em 
hasta pública. 

A falta de recursos económicos por parte das instituições de poder para o 

reconstruírem e lhe conferirem a dignidade merecida ou outra qualquer utilidade levaram o 

que restou do edifício monástico, depois de espoliado do seu interior, à ruína total. 

A igreja sobreviveu à morte de todo o conjunto conventual por ter sido pedida pela 

"Junta de Paróquia" e povo de Tabosa, com as suas imagens, sacristia, sinos e relógio, à 

240 A.NT.T. M. FAZENDA - Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. Cx. 2063. "Oficio do 
Administrador de Caria e Rua ao Governador Civil de Viseu " 
241 IDEM Vendeu a Custódia à Ordem Terceira de Caria, um Pálio a Misericórdia do Carregal. 



rainha. Tornara-se Igreja Paroquial e passou a servir a população até hoje. Desde então, 

sofreu várias intervenções de remodelação e melhoramento, tendo-se tornado fisicamente 

independente do mosteiro. 

Na década de setenta, perdeu um dos seus acessos a partir do interior do mosteiro, 

fechando-se as portas que ligavam o coro e o dormitório, obstruídas por uma forte camada 

de blocos e cimento. Fechou-se igualmente, a passagem a partir da sacristia para o claustro 

do mosteiro. Subiu-se em altura a parede meeira ao mosteiro, para colocar sobre a igreja 

uma cobertura capaz de deter as infiltrações das águas da chuva. 

Muito recentemente porque a entrada de águas e pequenas plantas insistiam em 

penetrar todos os lados no interior da igreja, esta foi alvo de novas intervenções ao nível da 

cobertura e coro. A cobertura foi removida e substituída. O Coro baixo foi cimentado pois 

estava em terra e com plantas que brotavam espontaneamente, ao Coro alto extraiu-se o 

soalho em madeira degradada e pouco segura, colocando-se uma placa de cimento á qual 

se acede por uma escada também de cimento. 

Quando iniciámos o nosso estudo sobre o mosteiro de Tabosa decorriam ainda estas 

intervenções que, todavia, não ferem o nosso olhar pois se integram nas características da 

igreja sem lhe alterar a fisionomia e estrutura. 

Ao Sr. padre Lucas com o apoio da população, se deve o "bom" estado de 

conservação da Igreja, pois desde 1963 insiste nas candidaturas a apoios de reconstrução 

de edifícios religiosos ou património classificado242. Com as poucas verbas atribuídas ao 

longo dos anos, mas com muita vontade de vencer a ruína que ameaça a igreja, as últimas 

remodelações datam de 1997 no âmbito do "Programa de Apoio à Recuperação de Igrejas" 

promovido pelo IPPAR. 

O mosteiro, classificado actualmente de "Imóvel de Interesse Público" pelo Decreto 

n.° 516/71. DG 274, de 22 de Novembro de 1971, aparece várias vezes sob a designação 

242 Em 1963 o "Ministério das Obras Públicas" atribuiu unia comparticipação de 24.ooo$oo à "Comissão 
Fabriqueira" da freguesia do Carregal para "restauro da Igreja" sujeito a 10% de desconto nos termos do 
Despacho Ministerial de 24/12/1962. As obras englobavam entre outras coisas, a demolição da armação do 
telhado e sua reposição. Ficaram concluídas em 27/06/1967. 
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de "Convento de S. Bernardo" que lhe advém do facto de S. Bernardo ser a figura mais 

saliente de Cister. 

Localizado no actual concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu, o acesso até ele 

faz-se pela estrada 226 que liga Aguiar da Beira a Moimenta da Beira, cortando para A.-

de- Barros pela EM 518, rumo à freguesia do Carregal, que devemos passar, para logo a 

seguir encontrarmos o Lugar de Tabosa, recolhido na encosta da serrania e que esconde no 

seu âmago as ruínas do imponente mosteiro. 

O mosteiro merece todo o nosso respeito como instituição religiosa ao serviço de 

Deus, no qual piedosas senhoras se entregaram a sacrifícios em seu louvor. 

Como grandioso conjunto arquitectónico não pode deixar de atrair a nossa 

curiosidade pelo que representa no valioso património artístico nacional. 

A grandiosidade e monumental frontaria ainda hoje provoca admiração. Contudo, a 

situação geral do edifício é lastimosa. O Claustro, com muitas colunas em pé, ainda 

permite reconstruir o ambiente de beleza e recolhimento em que as religiosas Recoletas 

viveram. 
Todo aquele conjunto que, no tempo das religiosas, certamente provocaria a nossa 

admiração e deleite, entristece-nos agora ao contemplá-lo feito ignóbil montão de ruínas. 

Na realidade, ao escolhermos como tema de mestrado o mosteiro de Tabosa, para 

além do exercício académico, foi nossa intenção chamar a atenção para esta pequena jóia 

do nosso património artístico e religioso que a maldade dos homens e a incúria têm 

deixado ao abandono 
Oxalá que este humilde trabalho consiga cativar atenções, motivar o povo e 

autarquia destas terras para este valor. 

1.3 O Mosteiro A Comunidade e os Proprietários 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assunção desde a sua fundação até ao seu 

encerramento teve uma enorme importância na comunidade e local em que nasceu. A sua 
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sombra se reestruturou a povoação de Tabosa em terras que outrora pertenceram a D. 

Diogo Homem, primeiro marido de D.a Maria Pereira, fundadora do mosteiro. Este, 

conferiu a seu tempo, dinâmica e prestígio à pequena e singela terra que o viu crescer. Foi 

o centro dinamizador de toda a sua vida e actividades enquanto funcionou. Mesmo antes de 

oficializada a sua fundação, a Tabosa acorriam figuras ilustres do poder temporal e 

espiritual indagando as condições da fundação como era norma e costume. 

A construção do edifício criou postos de trabalho e conferiu movimento à terra 

mobilizando todos os mesteres da região, tais como mestres de obras, pedreiros, 

carpinteiros, necessários à construção. 

Os campos de cultivo do mosteiro garantiam a subsistência aos que neles 

trabalhavam habitualmente em regime de aforamento, levando à fixação de muitas famílias 

de outras paragens. 

Servindo os interesses morais, económicos e sociais da região, oferecia no seu 

âmago refúgio às senhoras que do mundo profano se queriam evadir em busca de Deus, ou 

que por quaisquer outros motivos menos dignos, ali se alojavam. Assistia com esmolas as 

pessoas que delas precisavam e servia de conforto espiritual a uma população que se 

sentia mais perto de Deus, só por albergar no seu seio as fieis "esposas do Senhor" que 

rezavam por todos, e cuidavam do alimento da sua alma depois da partida para os céus. 

O mosteiro, foi como outros, um importante centro de negócio, e as gentes de 

Tabosa sentiram-se profundamente lesadas quando se viram privadas das suas religiosas 

por altura da sua transferência para Setúbal. Sentiram penosamente a falta de uma 

instituição que as auxiliava no campo económico, já que o mosteiro emprestava dinheiro a 
~ 243 

juros aos moradores da terra e suas imediações 

Uma vez regressadas ao seu mosteiro, as religiosas conferiram novo ânimo à 

população. Todavia, contingências políticas haveriam de colocar em pleno sobressalto 

religiosas e comunidade popular. 

Proibidas as entradas no noviciado e aguardando a morte das religiosas para se 

declarar o encerramento definitivo do mosteiro, muitos pleitos e quezílias judiciais 

243 A análise que fizemos de algumas folhas de Livros de Receitas e Despesas do A. AH.M.F, mostram que o 
mosteiro emprestava dinheiro a juros, aos residentes de Tabosa e da região. Os dados que dispomos são 
relativos apenas aos triénios de 1769- 1772. 1812-1815. 
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puseram em confronto autoridades monásticas e judiciais e separaram definitivamente o 

grosso da população que nada tinha a receber do mosteiro, nem tão pouco as esmolas. 

O mosteiro semi-desactivado, fazia lembrar às gentes mais pobres de Tabosa que 

era, de facto essa a sua condição. Estas pessoas não usufruíam mais, das esmolas das 

religiosas, e não podiam usufruir das terras e campos de cultivo pois, eram adquiridas pelos 

senhores aristocratas da região que aumentavam cada vez mais a sua riqueza, acentuando o 

hiato social relativamente ao povo. 

Não obstante, mesmo desactivado, o mosteiro serviu como pôde, a comunidade 

local. Indefeso e quase abandonado, fazia perdurar nos tempos a memória da fundadora 

patente na imponência e grandiosidade de algumas dependências que teimosamente 

resistiam à completa ruína mas que ainda chamavam a atenção do Administrador concelhio 

e entidades do governo ávidos por vender os seus bens e aumentarem o erário público à sua 

conta. 
Como já referimos, com a morte da última religiosa a Igreja do mosteiro passou a 

servir o culto da população. Cuidada pelas gentes simples da terra, vai persistindo no 

tempo e vencendo a destruição total, albergando uma beleza singela mas de interesse no 

campo artístico nacional. 

Com a chegada da República as ruínas do edifício monástico, os terrenos de cultivo 

e o mato que o interior da cerca alberga, os pinhais e soutos em seu redor, foram vendidos 

em hasta pública e adquiridos por um único proprietário, senhor endinheirado da região2 . 

Vivia-se uma época em que a agricultura era a grande fonte de riqueza para quem 

possuía terrenos próprios e férteis. Os terrenos do mosteiro ricos em água e húmus, 

produziam o suficiente para deixarem o novo proprietário e sua família, contentes com a 

aquisição. 

Afirmam os residentes que conheceram pessoalmente o dito "proprietário" que o 

seu bem-estar se viu ameaçado quando um de seus filhos vendeu grande parte do 

património adquirido 

244 Omitimos o seu nome e naturalidade por termos tido conhecimento que os seus filhos e herdeiros ainda 
são vivos. 
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O que restou do edifício monástico, ou seja, algumas dependências conventuais, 

foram praticamente demolidas e a sua pedra aplicada na construção de casas particulares 

na região como qualquer olhar mais atento consegue, sem dúvidas, perceber. 

O mosteiro desventrado, perdeu inclusivamente as suas ricas madeiras que lhe 

foram arrancadas e vendidas246. O claustro e outros vestígios fizeram questão em persistir 

de pé, para nos darem conta da dimensão e imponência que outrora o edifício na sua 

plenitude conhecera, inserido numa terra tão pequena como Tabosa. 

A igreja, sob o olhar atento do seu pároco que há 57 anos tudo faz para evitar a 

degradação, faz persistir na memória das gentes, a ambiência e espirito monástico de 

outros tempos. Hoje serve o culto paroquial e chama a si uma população crente que a 

cuida. As obras de restauro que lhe têm sido feitas (às quais já nos referimos), merecem 

todo o nosso reconhecimento e carinho, pois permitem que três séculos de História possam 

ser recordados apreciando toda a beleza que encerra no seu interior. 

O edifício arruinado, foi parar às mãos de um emigrante da terra e só muito 

recentemente deixou de lhe pertencer. Quis o destino deixar em suas mãos por mais de 

uma dezena de anos as ruínas do edifício. Vive este senhor, frente ás ruínas do mosteiro, 

numa antiga casa que fizera parte do conjunto do edifício monástico. Apesar da sua 

dignidade arquitectónica ter sido ultrajada, mostra ainda um bonito balcão ao qual se acede 

por uma escadaria de pedra. Está cercado por colunas que sustentam a cobertura e outras 

de menor envergadura que quase foram totalmente absorvidas por uma parede(fotog n°18). 

245 Omitimos os seus nomes por serem ainda vivos e não os termos contactado pessoalmente. Pessoas de 
personalidade muito diferente, um mais dado às extravagâncias da juventude foi delapidando o património de 
seu pai. Outra, gentil e bondosa senhora, ainda presta colaboração numa igreja de uma localidade do do 
concelho de Moimenta da Beira. 
246 Diz o Padre Lucas, Pároco actual da igreja, que foi contactado um madeireira de uma terra vizinha para 
retirar as madeira. Foi-lhe ordenado que construísse dois montes no terreiro do mosteiro. O produto da venda 
de um monte de madeira reverteu para o filho do proprietário do mosteiro, o outro para o madeireira. Como a 
madeira era de qualidade e em bom estado de conservação, o Padre Lucas comprou a que pode ao madeireira 
e a aplicou no restauro da Casa paroquial de Caria e Capela de Nossa Senhora ..., que com todo o orgulho 
mostra a quem desejar. 
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18 - Casa particular. No See. XVII integrou o edifício do Mosteiro de Tabosa. Balcão 
cercado de colunas iguais às do claustro. 



Não vão longe os anos em que o povo de Tabosa contestou a propriedade do 

edifício monástico a este proprietário reivindicando a sua utilidade comunitária. Face a este 

intento, uma das arruinadas dependências foi munida de uma forte placa de cimento e deu 

origem a um vasto espaço que servia na perfeição, as necessidades das festas locais. 

Permanece bem visível aos olhos de todos os que visitam o edifício esta polémica 

intervenção arquitectónica, cuja conclusão foi interrompida por decisão judicial em 

resposta a um processo accionado pelo proprietário, contra a população. 

Ultrapassado este pleito, a população viu impedido o acesso à igreja feito a partir 

do interior do mosteiro. A igreja torna-se fisicamente independente do restante edifício 

conventual embora a ele geminada. Fizeram-se obras na fachada principal do edifício 
247 

alterando a sua traça primitiva 
O conjunto arruinado de todos os edifícios regulares ficou a partir de então exposto 

ao desgaste do tempo servindo de abrigo às silvas e pequenos roedores. Os terrenos da 

cerca alimentam actualmente bovinos e caprinos que depois descansam no aconchego de 

uma ampla dependência situada no centro do conjunto de dependências arruinadas e que, a 

avaliar pelo que resta da sua cobertura interior terá desempenhado importante papel na 
248 

dinâmica do mosteiro 
No passado dia 03/02/00 todo o amontoado de ruínas no interior da cerca do 

mosteiro foi adquirido por uma empresa de turismo e hotelaria cujos proprietários 

pretendem aproveitar para construção de um aprazível e confortável Hotel. 

Seja de que forma for, esperamos que um tão belo edifício seja bem reaproveitado e 

continue a fazer-nos sentir a calma e serenidade que nos invadem quando calcorreamos as 

suas ruínas e deparamos com um cenário que nos faz sentir a presença das religiosas 

sussurrando as suas orações e deambulando nos corredores. 

Algo muito forte, uma energia indescritível se sente quando pisamos aquelas pedras 

e regalamos o nosso olhar! Que a transformação prevista para o edifício preserve a sua 

247 Referimo-nos ao transformar de uma janela da fachada nascente, em porta de acesso à sacristia, e também 
ao obstruir de um arco que abria passagem para o claustro do mosteiro, a partir da sacristia. 
248 Supomos tratar-se da antiga "Sala do Capítulo". Mas esta nossa suposição carece de provas documentais e 
só uma prospecção arqueológica nos poderia fornecer uma visão segura da planta do edíiicio 
249 Referimo-nos à empresa "Turisdemo " de Viseu. 
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aima e continue a inspirar-nos a paz,, perpetuando na memória histórica a vida das 

religiosas e do mosteiro. 



PARTE V 

CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

Desde que os primeiros monges cistercienses chegaram a Portugal, em 1138 

integrados no contexto de reforma e renovação espirituais da Europa do século XII, 

marcaram profundamente o nosso território com a construção dos seus mosteiros e com a 

acção que desenvolveram junto das comunidades locais onde se fixaram. 

A Ordem Religiosa de Cister adepta da Regra de S. Bento e da pureza inicial do 

Evangelho respondeu às preocupações sociais, culturais e religiosas da época e foi bem 

acolhida no nosso país, proliferando rapidamente no território as suas casas religiosas. 

Porém, foi no Norte de Portugal que se fundaram os primeiros mosteiros. A região norte, 

possuía características que satisfaziam plenamente as necessidades espirituais dos monges 

que procuravam o recolhimento longe do espaço urbano e agitação citadina. Surgem no 

norte, importantes mosteiros masculinos pois a Ordem de Cister é uma Ordem 

eminentemente masculina, tais como S. João de Tarouca, Santa Maria de Salzedas, S. 

Pedro das Águias mas que, haviam de aceitar sob sua tutela casas religiosas femininas de 

grande interesse para a região. Apesar da sua menor dimensão o ramo feminino de Cister 

surgiu em Portugal, à semelhança do que aconteceu na Europa, com senhoras e donzelas 

organizadas em comunidades religiosas fieis aos princípios da Regra de S. Bento 

valorizada por S. Bernardo. Com grande vocação para a vida religiosa, praticavam uma 

observância "copiada" dos mosteiros masculinos e acabaram por integrar a Ordem 

afiliadas a estes mosteiros, dos quais dependiam institucionalmente e espiritualmente. 

Datam dos séculos XII e XIII as primeiras fundações femininas em Portugal. 

Contudo, foi na Época Moderna, a partir da reforma que a Igreja iniciou por toda a Europa 

e da instituição da Congregação de Alcobaça que assistimos à ressurreição e prosperidade 

dos mosteiros masculinos e femininos, em parte devidas à supressão dos Abades 

Comendatários considerados responsáveis pela ruína material e espiritual das muitas casas 

religiosas que dirigiam. 

Apesar da proliferação dos mosteiros femininos no nosso país, a sua importância e 

protagonismo não foram suficientes para alcançarem a fama e prestígio dos seus 
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congéneres medievais. Alguns mosteiros destacaram-se apenas pelo rigor da observância 

que praticaram, numa época em que a Congregação de Alcobaça se mostrava empenhada 

em combater o relaxamento moral e espiritual, que emergia em muitas casas religiosas 

afectando também, o ramo feminino da Ordem. 

Assim, no século XVII, fundaram-se no nosso país dois mosteiros femininos que se 

destacaram sobretudo, pelo rigor e austeridade da observância que praticaram. Uma 

observância inspirada na reforma que se iniciara em solo espanhol devida a Santa Teresa 

de Ávila e S. Pedro de Alcantara, mas em que a Regra de S. Bento reformada por S. 

Bernardo, comandava a vida espiritual das religiosas. Estas casas revelaram-se mais 

rigorosas nas suas práticas e espiritualidade que qualquer outro mosteiro cisterciense. no 

país Referimo-nos ao Mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo situado em 

Lisboa e fundado em 1653 por Fr. Vivardo de Vasconcelos, e ao Mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção fundado em 1692 por D.a Maria Pereira no lugar de Tabosa. 

Conhecidos, como dissemos, pela austeridade e rigorismo disciplinar, a sua 

"história" mereceu a nossa atenção pelo que representaram para o país e sobretudo para a 

região em que se implantaram. Destinados a acolher senhoras e donzelas que queriam viver 

em maior perfeição de vida evadindo-se do mundo terreno, ganharam no contexto religioso 

nacional grande importância por cumprirem os objectivos a que estavam destinados. O 

mosteiro do Mocambo integrou a Ordem de Cister a pedido de D. João IV, e esteve na 

origem da fundação espiritual do mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, que, 

conheceu o beneplácito régio de D. Pedro II. Apesar deste mosteiro ser a última fundação 

da Ordem de Cister em Portugal, serviu na perfeição os interesses da região e comunidade 

de Tabosa, dominada por uma nobreza empenhada em fazer valer os seus títulos e 

pergaminhos, da mesma forma que, promoveu a religião no país, na medida que contribuiu 

para a despojar do relaxamento moral em que tinha caído, "salvando" do mundo 

corrompido senhoras de verdadeira fé e devoção. 

Foi do mosteiro do Mocambo que partiram em 30/08/1692 rumo a Tabosa as 

primeiras religiosas, fundadoras espirituais. No dia 13/09/1692.iniciavam a vida claustral 

nas "novas" instalações e, assim, começava o "Ciclo Vivencial" do mosteiro. Peculiar 

desde a sua fundação ao seu encerramento devido às peripécias por que passou, o mosteiro 
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nasceu apenas, devido ao esforço, vontade e vocação de uma piedosa senhora, D. Maria 

Pereira, natural de Sernancelhe, viúva, e que tinha uma vontade enorme de fundar um 

mosteiro em suas propriedades para melhor garantir os cuidados da sua alma e de todo a 

sua família. O mosteiro foi edificado com o apoio de toda a comunidade que viu nele uma 

maneira da região ganhar prestígio e fama, mas, sobretudo, viu nele um local onde podiam 

colocar familiares que desejavam evadir-se do mundo terreno em busca de Deus. 

Verificamos que grande parte das religiosas que viveram no mosteiro eram 

provenientes da região norte do país e de famílias nobres, ou pelo menos, famílias 

abastadas. Revelaram-se muito devotas e cumpridoras da Regra e obrigações e muitas 

faleceram como "Santas". As jovens ingressavam no mosteiro, essencialmente por ser esse 

o seu desejo pois, o dote de ingresso por este tempo, era tão ou mais elevado que o 

necessário para o casamento. 

O mosteiro, tal como outros, sofreu as vicissitudes políticas, económicas, culturais 

e religiosas da época. As suas religiosas padeceram de grande instabilidade sobretudo no 

período de governação do Marquês de Pombal, ministro de D. José., e com o Abade Geral 

D. Manuel de Mendonça na governação da Ordem, pessoa muito conivente com a política 

do Marquês, submetendo-se ás suas pressões. Por isso, ordenou a supressão de vários 

mosteiros, entre os quais Tabosa, e transferiu as religiosas, suas rendas e bens, para o 

Colégio Jesuíta de S. Francisco Xavier em Setúbal, no qual aplicou tudo o que as religiosas 

de Tabosa possuíam sobretudo na conclusão de uma igreja para o mosteiro. 

A vida das religiosas dos mosteiros do Mocambo e Tabosa cruzava-se de novo uma 

vez que às religiosas do mosteiro do Mocambo coubera também a "sorte" de serem 

transferidas para Setúbal por ordem do mesmo Abade pois, o seu mosteiro, sofrera graves 

danos em consequência do Terramoto da cidade de Lisboa eml755. 

D. Manuel de Mendonça baseou-se nos princípios expressos nas Bulas de D. João 

XXIII e Inocêncio VIII, que facultavam a união de mosteiros em dificuldades, e declarara 

unidos os mosteiros do Mocambo e Tabosa sob o pretexto de zelar pela conservação, 

consistência espiritual e material da Congregação e para assegurar uma vida digna às 

religiosas. Porém, se o mosteiro do Mocambo via efectivamente agravada a sua vida 

devido aos prejuízos causados pelo Terramoto de Lisboa, para o mosteiro de Tabosa o 
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Dom Abade Geral referia a falta de peixe fresco no mosteiro, devido ao facto deste se 

situar na encosta da Serra da Lapa, na Província da Beira, e por isso impedir a completa 

observância das religiosas que, vivendo longe do mar não podiam obter o peixe fresco que 

era imprescindível na sua alimentação já que o consumo de carne lhes era interdito. Este 

incómodo não se colocava ás religiosas em Setúbal e junto ao mar, e assim para lá foram 

transferidas mesmo contra a sua vontade. 

Com D. Maria I a governar, as religiosas voltariam aos seus mosteiros de origem 

embora despojadas das suas rendas e bens e vivendo a partir de então, das esmolas de 

outros mosteiros da Ordem que, no caso do mosteiro de Tabosa, podemos referir como 

mais importantes no auxílio que prestaram, os mosteiros de S. Pedro da Águias, Santa 

Maria de Salzedas, Lorvão e Arouca. Até ao seu encerramento que se começou a delinear 

em 1833 com a publicação do Decreto abolicionista das Ordens religiosas de Mouzinho da 

Silveira e se consolidou em 1834 com a ordenação do encerramento definitivo dos 

mosteiros por Joaquim António de Aguiar quando ocorresse a morte última religiosa de 

cada mosteiro e que, no caso de Tabosa aconteceu em 27/03/1850. 

Conflitos de carácter judicial a propósito da integração dos bens do mosteiro na 

fazenda Pública Nacional e reivindicação dos mesmos bens por herdeiros da fundadora que 

se diziam legítimos herdeiros de tudo o que pertencia ao mosteiro, marcaram os últimos 

dias do "Ciclo Vivencial" de Tabosa: Os tribunais decidiram a favor da Fazenda Pública e 

todos os bens foram vendidos em hasta pública, o que permitiu aos aristocratas da região 

adquirirem o que mais lhes interessava, aumentando o seu património fundiário e 

acentuando a já evidente clivagem social relativamente às gentes pobres da região. A 

aristocracia substituiu-se no poder económico e prestígio social ao mosteiro, que, durante 

anos tinha comandado a vida da comunidade de habitantes de Tabosa que com ele 

partilhava o seu prestígio. 

Desmantelado e arruinado, o mosteiro foi saindo da memória colectiva sujeito ao 

desgaste do tempo, pilhagem e adulterações do seu espaço. 

Para o aniquilamento total da sua memória histórica terá contribuído o incêndio que 

deflagrou em meados do século passado no Seminário Maior de Viseu, local onde se 

encontrava arquivada a documentação relativa aos mosteiros da região. 
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Apesar de muito arruinado e sujeito ás arbitrariedades do Homem, o mosteiro de 

Tabosa ainda marca presença entre o aglomerado habitacional e desperta a curiosidade de 

quem visita aquele lugar. Sem ter sofrido qualquer intervenção estatal que obstasse ao seu 

definhar, sobreviveu a sua Igreja tornada paroquial e na qual se pratica o culto divino, e 

que guarda no seu interior um belo e rico espólio artístico e litúrgico. 

Classificado "Imóvel de Interesse Público" pelo decreto de n° 516/71, de 22/11 

del971, o edifício do velho mosteiro encontra-se actualmente sob a vigilância do Instituto 

Português do Património Arquitectónico e Arqueológico que acompanha o projecto de 

reconstrução e restauro que pretende transformá-lo num aprazível Hotel. 

O avançado estado de ruína do edifício não nos permitiu fazer a reconstituição 

completa da sua estrutura e planta. Por outro lado, reconstruir a "história" do mosteiro 

baseados num reduzido espólio documental não foi tarefa fácil e por isso, o seu "ciclo 

vivencial" apresenta-se empobrecido em alguns aspectos. 

Foi contudo, nossa intenção, contribuir para que na memória dos homens possa 

ficar um pouco do que representou o mosteiro, quer para as religiosas que procuraram no 

sossego das terras da Beira o recolhimento espiritual e a rampa de acesso mais fácil para 

alcançar o céu e Deus, quer para a população de Tabosa e região envolvente que, 

cresceram e se edificaram à sua sombra. 

O nosso trabalho não terá sido em vão se com ele tivermos contribuído para 

conferir ao mosteiro o lugar que merece na história religiosa da Ordem de Cister, no ramo 

feminino, e se tivermos contribuído para perpetuar no tempo o nome e obra de D.a Maria 

Pereira que tirou definitivamente o lugar de Tabosa do anonimato. 

Não será sobretudo em vão, se de alguma forma despertarmos o interesse pela 

região e seu património arquitectónico, e se motivarmos a outros estudos no âmbito da 

Ordem Religiosa Cisterciense, nomeadamente o seu ramo feminino, tão aliciante e tão 

pouco conhecido em Portugal, no período do Antigo Regime. 
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APÊNDICE DOCUMENTAL 

1.1 Documentos Escritos: 
Doe. n°l - "Ao Reverendíssimo Padre Geral e mais Padres do Definitório" 

Doc.n°2 - " Termo que assinaram Os oficiais da Câmara, Nobreza e Povo do Concelho de 

Caria " 

Doe. n°3 - "Cópia da Carta que o Corregedor de Pinhel Escreveu a sua Magestade" 

Doc.n°4 - 'Tundação do Mosteiro das Religiosas Recoletas da Ordem de S, Bernardo de 

Taboza" 

Docn°5 -"Cópia da Comissão expedida ao M R P . Fr. Bernardo de Mello para fazer 

transportar as religiosas de Taboza para Setúbal" 

Doe. n°6 - "Provisão de D. José I ao Dom Abade Geral Esmoler-Mor" 

Doe. n° 7 - " Carta do Regedor da Paroquia do Carregal, J.F. de Castilho" 

Doe. n°8 - Cronologia do "Ciclo Vivencial" do mosteiro de Tabosa 

Doe. n°9 - Confessores do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa de 1692 a 

1825. 

Doe. n° 10- "Registos das Crianças deixadas na Roda dos Expostos" 
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1.2. Documentos iconográficos: 

Grav. n° 1- Capa de Dissertação. "Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção".(Traça 

primitiva). Aguarela do Arqt° Paulo Simão. 

Grav. n° 2- "Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção ".(Estado actual). Desenho do Arqf 

Paulo Simão. 

Grav. n°3.- Planta dos primeiro e segundo pisos do Mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção. (Estado Actual). Arqt0 Carlos Chaves 

Grav n°4- Alçado Frente e Alçado Posterior do Mosteiro de Tabosa. Arqf Carlos Chaves 

Grav. n°5 - Alçado Lateral Esquerdo e Lateral Direito do Mosteiro de Tabosa. Arqt° 

Carlos Chaves. 

Grav. n°6 - Cortes Transversais (AB); (CD); do Mosteiro de Tabosa. Arqf Carlos Chaves 

189 



Doc. n° 1 ( Ap. doc. n°l) 

1691,Maio,01 - Alcobaça m 
D a Maria Pereira moradora no lugar de Tabosafaz uma "Petição a Congregação de 
Alcobaça para fundar no dito lugar, bispado de Lamego um mosteiro feminino da Ordem 
de Cister, o qual dota com os bens e rendas que possui. 

1691, Maio, 01-Alcobaça m u a 
A Congregação de Alcobaça emite um "Despacho" favorável sobre a Petição de D. 
Maria Pereira relativa à fundação de um mosteiro para religiosas de Cister no lugar de 
Tabosa aceita todos os bens dotados e outros encargos estabelecidos.(\69\, Maio, 01) 

B.N.L.Codices Alcobacenses CDXXXIII/307 (Português e Latim), 503 fols. Séc. XVII-
XVIII, 312X215, foi. 116. 

Reverendíssimo Padre Geral e mais Padres do Definitório 

Diz D "Maria Pereira Dona viúva que ficou de Paulo Homem moradora no lugar de Tabosa, 
bispado de Lamego e que ella superentende por se achar sem filhos nem outros alguns herdeiros 
formados, e desejar que os bens que Deus lhe deu se gastem em seu serviço e em utilidade de sua Alma, 
tem determinado e com execução feito no dito lugar de Tabosa em parte conveniente um Mosteiro para 
religiosas, o qual tem fundado com todos os requisitos necessários de maneira que esta com toda a 
aptidão, e clausura legítima, epara este efeito e o ser esta a sua vontade, e fundação do dito Mosteiro, lhe 
tem consignado e aplicado as rendas e fazendas que constam do papel incluso, que parece sao bastantes 
para 25 religiosas, que he o número destinado que delias há de haver no dito Mosteiro e no mesmo papel 
se manifestam as obrigações e clausulas que nesta fundação impõem para bem de sua Alma e família e 
melhor conservação do seu Mosteiro, e porque pela muita devoção que tem aos gloriosos Patriarchas S. 
Bento e S Bernardo deseja muito que as Religiosas do dito mosteiro professem sua Regra e observância e 
que vivão debaixo da obediência e protecção de Nosso Reverendíssimo e seus sucessores assim como as 
mais Religiosas; epara maior serviço de Deus deseja também que as ditas Religiosas sejam Recoletas de 
Cister da Ordem de S Bernardo com as suas ordenações e estatutos, o que porém não pode ser nem a 
superentendente a conseguir este bem, sem uma licença, ordem e aceitação de Vosso Reverendíssima e 
desta Sagrada Congregação, e como são zelosas do serviço de Deus e do aumento da religião havendo 
respeito ao referido e narrado na papel incluso de que ia por ordem de Vosso Reverendíssimo precedeu 
verdadeira informação, lhe não negarão a dita licença efizerão a dita aceitação; por tanto. 

Pede a Vosso Reverendíssimo e aos mais Padres em Junta Congregados, que em consideração do 
referido da dita informação que pedem, sendo servidos mandar repetir lhe facão graças e mercê aceitar 
debaixo de sua obediência e protecção o dito Mosteiro e Convento delle com as obrigações e clausulas que 
apontei e em observância da dita aceitação e sua execução, precedendo pelas comunidades de direito 
necessários, mandem estipular a escriptura ou escripturas necessárias de doação, dotação, fundação, e 
obrigação necessária, como também da dita aceitação, atendendose nella as ditas clausulas e obrigações, e 
as mais cousas que parecessem convenientes, e que todos assignem, e se definam logo Religiosas que 
como preladas e Mestras hão de vir para o dito Mosteiro no que tudo receberá mercê. 
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"Despacho" 

Vista em Junta esta petição da Senhora D. Maria Pereira e a offerta que nela faz e offerece à 
nossa Congregação do novo Mosteiro que tem fundado no lugar de Taboza e vista outro sy a minuta junta 
dos bens e renda que atesta doar e dotar ao dito novo Mosteiro para fábrica dette e sustento de 25 
Religiosas nos apraz aceitar como em effeito em nosso nome e de toda a nossa Congregação aceitamos a 
dita offerta com os encargos das missas e lugares graciosos e esmola aporta que se aponta na dita minuta 
assinada pelo Secretário da Junta epara isso, servir, outorgar, aceitar, e assinar a escritura ou escrituras 
de doação e dote que a dita Senhora fizer, cometemos nossos (?) com todos os poderes de direito 
necessários ao Dom Fr. Diogo de Castelo Branco Dom Abade do nosso mosteiro de S. Pedro da Águias e 
tudo por elle estipulado aceitado e assinado haveremos por bem forme e valiozo. Alcobaça em Junta em 
Io de Mayo de 1691 e declaramos que primeiro de tudo se haverão as licenças necessárias. 

(Não assinado) 250 

250 No texto da "Escritura de Doação dotação e Fundação" do mosteiro, constam os nomes de todos os que 
tomaram conhecimento da "petição" e quem a assinou para além do Abade Geral e Esmoler-mor. Fr. 
Benedicto de S. Bernardo, Defmidor-mor, Fr. Fradique Espínola e Fr. Gaspar Peçoa, Definidores, Fr. 
Henrique de Cerveira, Visitador. 
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Doc. n°2 ( Ap.doc. n°2) 

1689, Julho, 10-Tabosa 
O Corregedor da Comarca de Pinhel vai a Tabosapor mando do rei informar-se e tomar 
as providências necessárias sobre o mosteiro que ali se pretende fundar. Reunindo os 
Oficiais da Câmara para saber a sua opinião sobre o assunto, todos disseram concordar 
com a fundação do mosteiro no dito lugar de Tabosa, cabendo ao Corregedor informar o 
rei desta decisão. 
Assinado por Armando Jorge da Fonseca ( Escrivão da Comarca de Pinhel) e pelos 
Oficiais da Câmara. 

B.N.L. - Códice AlcobacenseCCCXLV/300 300.Fol. 213-213V°.(Português e Latim, 
Italiano e Castelhano), 288 fols.310X200 Séc. XVI-XVII. 

Termo que assinaram os Officiais da Câmara Nobreza e Povo do Concelho de Caria 

Aos dez dias do mês de Julho de mil seiscentos e oitenta e nove anos neste lugar de Tabosa de 
Caria Comarca de Lamego e Quinta de D. Maria Pereira viúva do Tenente General Paulo Homem Teles, 
aonde veio o senhor Manuel Rodrigues Beja Corregedor com alçada por sua Magestade que Deus 
guarde, na Câmara de Pinhel, em virtude de Provisão junta que efeito de se informar sobre o referido na 
petição inclusa da Madre Abadessa do Convento de Nossa Senhora da Nazareth da Ordem do Patriarca S. 
Bernardo e fazer as mais diligências que pela dita provisão lhe são encarregadas, para o que no dito dia 
mandou chamar os oficiais da Câmara do dito Concelho homens nobres, e do povo declarando-lhe como 
que por ordem do dito senhor vinha fazer apresente informação e que se tivessem algumas justas razoes 
que alegar à fundação do novo convento de que se trata, o devião fazer, como também declarar as duvidas 
que se lhes oferecem para que se não conseguisse a pedida licença, declarando-se a fundação do novo 
convento em conforme em algumas coisas e jurisdição real, ou jurídica à real fazenda e bem (?) do dito 
convento que ele Corregedor deu conta ao dito Senhor do que por eles foi dito e declarado. Estando 
presentes os oficiais da Câmara, Homens nobres, e do povo abaixo assinados, por eles foi respondido e 
declarado, que nenhum prejuízo nem (?) padecia o dito convento na forma que na petição inclusa se pede 
a sua Magestade, antes lhe parecia assim a eles oficiais da câmara, mais Homens nobres e pessoas do 
povo que todos abaixo vão assinados ser de grande servidão e de grande utilidade para o concelho 
entrarem religiosas algumas pessoas nobres, e principais mulheres deles, dos pobres e muitas mais 
haverão consolação com a esmolas pelo amor de Deus; e que pelo conhecimento que tem dos bens dos que 
possui a dita D. Maria Pereira e porque pode doar ao dito convento de renda em cada ano mais de 600 mil 
reis e que o sobredito era o que respondião ao que ele Corregedor lhe propôs sendo-lhe a petição e 
provisão juntas de seu escrivão donde é ser esta a sua resposta que os escritos assinaram para o dito 
corregedor. Armando Jorge Fonseca escrivão da Correição da dita Comarca de Pinhel que o escrevi e 
assineuBeja 

Toda a Câmara assinou com mais de trinta homens nobres e do povo 

Certifico eu Armando Jorge da Fonseca escrivão da Correição da Comarca de Pinhel que é verdade os 
nomes assim escritos são dos oficiais da Câmara deste Concelho de Caria e pessoas nobres e mais homens 
do povo que se acharão presentes ao tempo que o dito Corregedor lhe propôs e declarou a petição e 
provisão juntas (?) se disse serem os mesmos que se nomeavam moradores neste concelho epor vontade 
passei apresente que assinei em esta Quinta deTabosa aos dez de Julho de 1698 
Armando (Manuel) Jorge da Fonseca 
Doe. n°3 (Ap. doe. n°3) 
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1689, Julho, 13 - Trancoso 
O Corregedor de Pinhel informa o rei que D. a Maria Pereira já iniciou as obras do 
mosteiro que pretende fundar na sua Quinta da luz. O local de edificação do mosteiro é 
fértil e produtivo e o mosteiro mostra- se capaz de suplantar outros que já existem na 
região, sendo intenção de D.a Maria Pereira continuar as obras e concluí-lo. 

(assinado) Manuel Rodrigues Beja 

B.N.L. Códice Alcobacense. CCCXLV/300 Fol.211-21 IVo (Português e Latim, Italiano e 
Castelhano) 288 fols. See. XVI-XVII. 

Cópia da Carta que o Corregedor de Pinhel Escreveu a sua Magestade 

Para effeito de fazer a presente informação sobre o aduzido na Petição inclusa de Madre 
Abadessa do Convento de Nossa Senhora da Nazareth fui pessoalmente ao lugar da Taboza e Quinta de 
D. Maria Pereira viúva que ficou do Tenente General Paulo Homem Teles, que está cita no dito lugar, 
concelho de Caria Comarca de Lamego em a forma de Petição e Provisão juntas fiz a diligência do que 
achei hai Magestade. Vi que a dita D. viúva em o sitio da sua Quinta tem dado principio a um mosteiro. 
Está edificada a igreja, casas de (?) tem de rendas e foros assim de cima como de baixo, e tem os mirantes 
quase feitos com suficiente grandeza e perfeição. Os exteriores das ditas casas havendo respeito aos mais 
conventos que há por estas partes que lhe leva vantagem nos edifícios ao principiado. Vejo continuando as 
obras com grande zelo e calor trazendo nelas muitos oficiais pedreiros como carpinteiros e escultores que 
azem ter feito de custo às obras é de (?) 25 mil cruzados, pouco mais ou menos, entrando as pedras, 
madeiras, e mais ingredientes de que está provida (?) para a dita obra. 

Também vi o sítio que tem mais de frio que de quente, com muita quantidade de águas, e 
delgadas, grande largueza para cercas, com bosques de árvores frutíferas, e terras para hortaliça com 
águas nativas dentro das mesmas cercas. È a terra bastante provida de alimentos excepto de peixe fresco 
do mar, mas havendo em abundância em terras circunvizinhas, donde provém principalmente dos 
mercados que se fazem na serra da lapa (?) estrema da Beira nos quais acodem os Almocreves com ele do 
porto e do rio Douro principalmente em o tempo da Quaresma. 

Vistas as obras, examinado o sítio, falei com a dita S. Maria Pereira e lhe fiz as perguntas que me 
parecerão necessárias e respondeu o que consta do Termo escrito pelo escrivão e que ela D. Maria Pereira 
assinou. 

Diz, é sua intenção fundar naquele sítio um Convento de 25 ReligiosasPprofessas e de Recoletas 
da Ordem de S. Bernardo entrando cada uma com o dote que for ajustado pelos prelados que forem do 
mosteiro principiado e que somente reserva dous lugares perpétuos para duas parentes suas uma pela 
parte patern, outra pela materna, para que estas entrem sem darem dote em remuneração e por ela ser 
padroeira e doar tudo o que tem ao mosteiro, e não aos seus parentes. Disse-me mais, que tinha doado 
peças de ouro com que podiam dar fim ás obras exteriores do mosteiro pelo corrente para se haver de 
jurar a causa para o que tenham era necessário empenhar as fazendas que possui e doa ao dito mosteiro 
mais rendimentos somados conforme aos rois das obras importam cada hum ano (?) de (?) 600 mil reis 
sem se fazer mensão nesta soma das rendas que não usem as terras virgens nem soutos que tem junto ao 
mesmo mosteiro e dizem os vizinhos que têm conhecimento das rendas da casa que é mais de 600mil reis 
somados. 
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Informado do sobredito mandei chamar da parte de VMagestade os Oficiais da Câmara nobreza 
e povo daquele Concelho e juntos lhe propus a diligência que haí sendo a petição e provisão; de sua 
resposta mandei fazer crença para ele mesmo escrever e os que se acharão presentes e sabiam 1er, 
assinaram. 

Entre todos não houve um que he de haver inconveniente a se fazer o dito mosteiro, antes sim que 
era conveniência o houvessem para o que os ditos homens nobres daquelle concelho pudessem com menos 
custos acomodar nele suas filhas e irmãs e os pobres houvessem remédio a suas necessidades e mais 
esmolas que ali farão as religiosas. 

Pareceu-me que o zelo e fervor desta padroeira é dirigido afim (?) (?) e que ficando o mosteiro 
com os 600 mil reis de renda em cada ano, além dos dotes com que entrarem as freiras ficaria com uma 
boa renda para pagarem as 25 e puderem fazer obras interiores no Mosteiro. Esta é a informação que 
achei e sobre tudo VMagestade mandará o que for devido. 

Deus guarde VMagestade 

Trancosol3 de Julho de 1698 

Manuel Rodrigues Beja 
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Doc. n° 4 (Ap.doc. n°4) 

N251 1743.Évora, Mosteiro de S. Bento de Castris (?) 
Notícia da Fundação do Mosteiro das Religiosas Recoletas da Ordem de S. Bernardo no 
lugar de Taboza, concelho de Caria, comarca de Lamego, por D. Maria Pereira que se 
compromete a suportar todos os gastos com as obras de edificação do mosteiro. 

B.P.E. - Cod. CIX/1-1, Fol. 104-104V0 

Fundação do Mosteiro das Religiosas Recoletas da Ordem de S. Bernardo de Taboza 

O mosteiro de Nossa Senhora da Assumpção da Ordem de S. Bernardo de Religiosas Recoletas 
foi fundado no lugar de Taboza concelho de Caria comarqua de Lamego pela senhora D. Maria Pereira 
filha de Francisco Rebelo De Carvalho, Dona viúva que ficou de Paulo Homem Telles Tenente General 
da Província da Beira no reinado do rei D. Afonso VI e governo do Senhor D. Pedro o Segundo e sendo 
toda a obra a sustentar pela D. Senhora fundadora, se lançou a primeira pedra do alicerce da igreja em 4 
de Outubro do anno de 1685 sendo bispo D. Fr. Luiz da Rosa religioso triene que depois foi bispo da 
cidade da Guarda e dali se foi em actividades para a cidade de Évora. 

Vierão as fundadoras do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré e da cidade de Lisboa da mesma 
Ordem Recoleta de onde sahirão em Sábado 30 de Agosto do anno de 1692. Chegarão ao novo mosteiro 
em 10 de setembro do mesmo anno. As quais forão a Madre Soror Agnes de Santa Maria abadessa do dito 
mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré; a Madre Soror Antónia de Santa Maria, a Madre Soror Eugenia 
de Santa Helena; a Madre Soror Rosa de Jesus; a Madre Soror Felícia Josefa de Jesus; Soror Joanna 
Michaella da Conceição; e Soror Maria do Sacramento, Conversas. 

Dotou a dita senhora o mosteiro com muitas das suas rendas que davam para sustentar 27 
religiosas do Coro e duas Conversas e quatro criadas da Ordem, e dois religiosos, Confessor e Feitor e seis 
criados actuaes, excepto as novas religiosas aliviadoras e hospedes, enumeráveis neste [...] dado que tudo 
sustenta das rendas do mosteiro com largueza e abundância. 

As religiosas vivem [...] do comum sem terem particular para trato algum (?) mais que o preciso 
para o seu governo e quanto permite a sua recolecção. São frequentes no coro e nobres na oração e 
disciplina, no silêncio e mais penitências e virtudes, de cujo exercício (?) algumas têm passado para a 
outra vida com opinião de Santas e todas com signaes de bem aventuradas seja Deus louvado. 

Declara-se que o número das religiosas do convento era de 24 e três conversas que fazem o 
número de 27, das conversas têm morrido duas, e em seu lugar se affeito religiosa do coro e ainda está 
viva a conversa Joanna Michaella este ano de 1743, ela ainda é das que forão de Lisboa, que viva. 

A renda com que a dita Madre sustenta o mosteiro tem tido muita falência por ser em foros 
definida, mas como há bom governo, suporta a despeza sendo esta grande, por se lhe dar ao mosteiro tudo 
o necessário, tem de bom comparado com todos e ainda de juro vinte ou vinte e cinco mil cruzados. 

Toda a dita compilação escrita e feita na verdade sem acrescentar ou diminuir couza alguma em 
texto segundo se relata etc. 

(Não assinado) 

251 LEROUX, Gérard, esta notícia é proveniente do mosteiro de S. Bento de Castris à semelhança de outras 
dos finais do século XVIII. 
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Docn °5 (Ap. doc. n°5) 

1771, Setembro, 14- Estoril 
Fr. Manuel de Mendonça mandou Fr. Bernardo de Mello tomar todas as providências 
necessárias para acautelarem a viagem de transporte das religiosas do mosteiro de Nossa 
Senhora da Assunção de Tabosapara Setúbal. 
(Assinado) 

B.N.L. Códice Alcobacense, 720.M 141-142 

Cópia da Comissão Expedida ao M.R.P. Fr. Bernardo de Mello para Fazer 
Transportar as Religiosas de Taboza para Setúbal. 

Fr. Manoel de Mendonça D. Abade Do Real Mosteiro de Alcobaça senhor donatário, e Capitão 
mor da mesma villa, e dos mais seus Coutos, Padroeiro do Convento de Magdalena da Província da 
Arrábida, Geral Reformador da real Congregação de S. Bernardo nestes Reynos de Portugal, e Algarve do 
Conselho de sua Magestade e seu Esmoler mor, saúda. 

Ao M.R.P. Provedor Geral da nossa Congregação na Corte de V. Magestade Paz, saúde e benção. 
Fazemos saber que entendendo nós visitantemente (?) os roys sobre o Rebanho que a Divina Providência 
confiou ao nosso ciudado para unir todos os meios que quiséssemos aplicar para maior perfeição da 
Disciplina Monástica e para conservação dos fundos e rendimentos dos Mosteiros, depois de largos 
exames viemos a conhecer que os dois nossos Reais Mosteiros de Nossa Senhora da Taboza e de Nossa 
Senhora de Nazareth de Setúbal não podiam subsistir divididos; e que vivendo as religiosas deste Mosteiro 
no apertado cómodo de sua Quinta, sua Magestade lhe fizera liberal doação do Colégio de S. Francisco 
Xavier de Setúbal de onde havia ditado expulsos os Jesuítas; e que esta graça não devia ficar sem efeito 
mas, por muitos princípios se devia conservar, incorporando ao mesmo Mosteiro outro qualquer que não 
tivesse a necessária renda para sustentação das suas habitadoras, resolvemos propor na Meza do 
Definitório a união do Mosteiro de Taboza ao de Setúbal, de que é filial para que reunidas as religiosas 
mais cómoda e decentemente se ajudassem a alimentar. Ponderando-se na Meza do Definitório com as 
reflexões que pediam as circunstâncias de tão importante matéria se resolveu uniformemente que se 
devião unir as religiosas de Taboza às de Setúbal, fazendo reversão para o manancial donde (?) e as 
Doutrinas porque todos incorporados mais exemplificariam os habitadores de sua villa populoza, em a 
qual com menor despezo, por ser um porto de mar de abundantes pescarias, podem viver e conservar a 
rigoridade de seu Institutos, que lhe permite em todo o tempo (?) de peixe e lhe mandavam observar uma 
total abstinência da carne. Para a execução deste bom projecto representamos a sua Magestade as amplas 
faculdades que são concedidas aos Abades de Cister pelos R. P. D. João 23 e Inocêncio 8 e que nestes 
eynos havia várias vezes praticado o Senhor Cardeal Monarcha, para sua Magestade haver por bem 
acordar o seu Real Beneplácito: escutando sua Magestade condignamente os nossos rogos, e ampliando 
os mesmos com que a sua Real Mão nos tem favorecido se dignou honrar-nos com a Carta (Vai copiada 
supra). 

Para saírem da clausura em que habitam as religiosas do nosso real Mosteiro de Taboza, deve 
preceder o consentimento expresso do nosso Cabido de Lamego ou do Reverendíssimo Provisor, ao qual 
vosso Padre apresentará esta nossa Provisão e os dois avizos que com esta remetemos, ambos datados de 
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doze de Setembro do Corrente anno e assinados pelo Meretíssimo e Reverendíssimo Secretário de Estado 
José de Seabra da Silva; um dirigido ao General Governador da Província da Beira para aprontar as 
Tropas necessárias para acompanharem as ditas Religiosas e para as defender de todo o insulto, outro 
para todas as justiças officiais e Millitares e ordenanças auxiliarem, e aprontarem o que necessário for 
para para tornar mais cómodo o transporte das mesmas religiosas. Os que Vosso Padre também 
apresentará ao mesmo Ministro para mais se capacitar das Reais determinações e dos nossos legítimos 
poderes. Depois de haver prestado o seu consentimento o Reverendíssimo Provisor de Lamego passará ao 
Padre deste Real Mosteiro de Taboza a carta, onde por execução das minhas ordens se fará tudo em boa 
disposição para sem perda de tempo fazer o Inventário dos bens móveis e de raiz que ao nosso Mosteiro 
pertencem, declarando tudo em diversas classes e registos particulares das officinas a que elas 
pertencem os acessórios, observâncias e actos religiosos em que se encontram as nossas religiosas do 
nosso Real Mosteiro de Taboza e que nos estão prometendo que com resignação abraçarão as nossas 
ordenações (e se alguma fizer resistência) em cumpri as nossas determinações em ser mudada para o 
Mosteiro de Setúbal, Vosso Padre a poderá obrigar com o preceito da Obediência e da excomunhão par o 
que lhe concedemos e lhe delegamos todo o nosso poder. É difícil que as religiosas se possam conduzir 
todas juntas, e para que a condução seja com menos fadiga de quem as acompanha e onde se 
aquartelarem, possam ter acomodação com decência, Vosso Padre as dividirá em dois corpos. O primeiro 
será acompanhado pelo Meretíssimo Reveredissimo Padre Confessor Fr. Bernardo e outro que o Padre 
escolherá de algum dos Mosteiros vizinhos, o segundo será acompanhado pelo Vosso Padre e outro 
religioso que convidará dos sobreditos mosteiros. No primeiro corpo virá a Madre Prioreza com igual 
número de religiosas anciãs e juniores, no segundo, a Madre Abadessa com o resto das suas súbditas, e 
ambos seguirão o itinerário até ao lugar de sua conjunção. Aos M. R. D. Abades, Priores, Confessores, 
Feitores e Administradores das Quintas de nossa Religião a que estafar apresentada, mandamos em 
virtude da santa obediência que deiam todo o necessário auxilio para a condução das sobreditas 
Religiosas que pelo nosso Comissário lhe for requerido. Dado no lugar do Estoril sob nosso sinal e sello 
aos 14 de Setembro de 1771. Fr. Manoel de Mendonça D. Abade Geral Esmoler Mor e eu Fr. Luiz de 
Arriaga Secretário do Convento Geral ao seu serviço afiz, escrevi e assinei 
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Doc. n°6 (Ap.doc.n°6) 

1771, Dezembro,24 - Lisboa. 
D. José , rei de Portugal autoriza a união dos mosteiros de Nossa Senhora da Assunção e 
Nossa Senhora da Nazaré do Mocambo e declara nula uma cláusula na Escritura da 
fundação do mosteiro de Tabosa para os bens do mosteiro poderem ser integrados nos 
bens da Fazenda Pública Nacional. 
(assinado) 

I. A.N.T.T- Chancelaria de D. José I Livro n° 89. 

Provisão de D. José I ao Dom Abade Geral Esmoler-Mor 

Dom José Saúda. Faço saber que o Dom Abbade Geral meo Esmoler Mor me representou por sua 
petição, quando dei faculdades que lhe forão concedidas pellos pontífices João duodécimo terceiro e 
Inocêncio oitavo, e que por mim lhe forão aprovadas, para terem execução efectiva, tinha o 
superentendente incorporado o Mosteiro de Nossa Senhora da Assumpção de Taboza com o de Nossa 
Senhora de Nazareth de Setúbal, pelo que todos os bens da Real Congregação de Nossa senhora de 
Alcobaça da Ordem de S. Bernardo pelas amplíssimas ordens dos meus Augustíssimos Predecessores, 
gozavam das Reays protecções não só para aconselhação, mas para serem contemplados e definidos como 
bens da mesma Coroa, pelo que não podia o superentendente dispor dos bens dos mosteiros unidos sem 
autoridade régia. E como os tays bens que (?) todos continuão em Foros Cercas e herão dispersos por 
várias comarcas da Província da Beira e de Setúbal em distância de mais de sincoenta legoas era bem 
difícil a sua concentração e cobrança, que para acautellar o prejuízo para maior utilidade dos dois 
Mosteiros unidos, pretendia o superentendente vender tudo o que pertencia ao mosteiro de Taboza, 
aplicar a metade para acabar o Edifício de Setúbal e outra metade em empregá-la em bens para sustento 
das religiosas, mas como não podia fazer sem licença minha, e sem que Eu fosse servido declarar que a 
causa, digo, a clausula da Escriptura de dote do Mosteiro de Taboza fora fora em que a testadora 
declarara. Como constava do documento que juntava que extingindoce o Mosteiro passarião os bens a 
seus Parentes, não tinha vigor algum porque a terião feita com com meo Real beneplácito, se não podia 
nem devia contemplar extinção. E assim me pedia houvesse por bem concederlhe as licenças que pedia, e 
declarar sem vigor aquella clauzulla, pois como os Parentes da Dotadora erão muitos e poderosos na 
Província da beira, epertendiam mover letígio, sobre o domínio dos mesmos bens, e só com a minha Real 
declaração podiam ceçar as dúvidas, ou pleitos, despezas e prejuízos, que destes se seguem. E atendendo 
ao que o superentendente representou e a outros juntos particullares motivos que me forão presentes hey 
por bem acordar o meo Real beneplácito para a allienação de todos os bens pertencentes ao Mosteiro de 
Taboza, devendo empregar ce a metade doproducto délies nas obras do Mosteiro de Nazarth de Setúbal ao 
qual se acha unido o sobredito de Taboza, e a outra a metade em bens Reaes assentados nos Memorandos 
do Reyno sem embargo da ordenança. L.2" TT°18,hey por bem desperçar para o effeito somente desta 
subrogação. E para fazer secar as dúvidas que sobre as clauzullas da fundação do Mosteiro de Taboza 
pertendem excitar intempestivamente os Parentes dos fundadores, hey outro sim por bem declarar que 
tendoce executado a vontade dos Fundadores com a fundação e existência do dito Mosteiro e tendo este 
dito não exticto, mas unido em beneplácito Régio ao de Nossa Senhora de Nazareth de Setúbal, são 
intempestivas todas e quaisquer pretenções aos ditos bens. Esta provisão se cumprirá inteiramente como 
nella se contém, e vallerá posto que seu effeito haja de durar mais de hum anno sem embargo da 
ordenação. Do L.2" TT" 40. Em contrário de que se pagarão de Novo Direitos 108 que se carregarão ao (?) 
délies (?) 158 do L.°2", da sua receita e se Registou o coheámento em os (?) 24 do registo Geral a 253 
folha e El Rey Nosso Senhor o mandou por seo conhecimento e seu desembargador do paço josé António 
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Guerreiro afez e (') a 19 de Setembro, digo de Dezembro de 1771, defeitio deyta gratis e deo de signal 800 
reis António Pedro vergolino afez escrever, Pedro Viegas de Novaes, António José da Fonseca Lemos, 
Por decreto de sua Magestade de 16 de Novembro de 1771, João Pacheco Pereira, Pagou 1080reis e aos 
(?) 400 reis, e ao vedor da Chancelaria mor nada por quitar. Lisboa 24 de dezembro de 1771, Dom 
Sebastião Maldonado. 

Jerónimo José Correia de Novaes 



Doc. n° 7 (Ap. doc. n° 7) 

1852, Agosto, 18 - Lisboa 

J. F. de Castilho pretende informar Manuel Pereira da Fonseca, Regedor da Paróquia 
do Carregal do concelho de Caria e Rua do destrito de Viseu, sobre a situação em que se 
encontra o assunto que diz respeito á igreja do mosteiro de Tabosa que a população quer 
tornar paroquial, pelo que pede autorização para o fazer. 

A.N.T.T.-AH.M.F. - "Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção" de Tabosa. CX: 2063 
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Doc. n° 8 (Ap. Doc. n°8) 

Cronologia do Ciclo Vivencial do Mosteiro de Tabosa 

1685 - Lançamento da primeira pedra da Igreja de Nossa Senhora da Assunção que 

integrou o mosteiro. 
1689 - Petição de D. Maria Pereira à Congregação de Santa Maria de Alcobaça e ao rei D. 

Pedro II 
1689 - O Corregedor de Pinhel vai a Tabosa por ordem de D. Pedro II. È assinado um 

"Termo" por todos os representantes da Câmara no Concelho. 

1689 - O Corregedor de Pinhel envia uma carta a sua Magestade sobre as condições do 

local de edificação do mosteiro. 
1689 - 02/12/1689. O rei concede a "licença" para a fundação do mosteiro em Tabosa. 

1689 - 06/12/1689. É exarada a Licença Oficial sobre a autorização de fundação do 

mosteiro e registada na Chancelaria-mor do reino, no Livro de Officios e Mercês, 

fólio 77. 
1690 - 27/05/1690. Feita a Pública forma da licença Régia pelo tabelião Travassos de 

Atayde. 
1691 - 01/05/1691. Na Congregação de Alcobaça em reunião da Junta, foi exarado o 

Despacho relativo à Petição de D. Maria Pereira. 
1691 - 01/05/1691. D. a Maria Pereira fez chegar a sua Petição ao Reverendíssimo Abade 

Geral e mais padres do Definitório dando conhecimento que pretendia fundar em 

sua Quinta da Luz um mosteiro. 

1692 - 22704/1692. Realiza-se a Escritura de Fundação, Doação e dotação do mosteiro. 

1692 - 30/08/1692. As religiosas saem de Lisboa, do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré 

do Mocambo, rumo a Tabosa para fundarem espiritualmente o mosteiro neste local. 

1692 - 10/09/1692. As religiosas do mosteiro de nossa Senhora da Nazaré do Mocambo 

chegam ao novo mosteiro, a Tabosa. 

1696 - Morre a fundadora D.a Maria Pereira. 
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1771 - O Abade Dom Geral Manuel de Mendonça ordenou a supressão do Mosteiro de 

Nossa Senhora da Assunção e a transferência das religiosas para o Colégio de S. 

Francisco Xavier em Setúbal. 

1777 _o Abade Geral Dom Manuel de Mendonça foi deposto do cargo e substituído por 

Fr. Francisco de Sá. Inicia-se uma importante reunião do Capítulo geral da ordem 

da qual saíram importantes decisões relativas à reconstrução do Mosteiro de 

Tabosa. 
1833 - Mouzinho da Silveira declara a abolição do noviciado e de alguns mosteiros por 

decreto de 09/08/1833. 
1834 -Publicação do decreto de 28/05/1834 que extingue todas as ordens religiosas, 

mosteiros e colégios. 
1844 - Joaquim Almeida Ferreira Leitão elabora um Inventário dos bens do Mosteiro de 

Tabosa que envia a D.a Maria II a fim de que se inteirasse do estado em que se 

encontrava o Mosteiro. 
1805 - Em Alcobaça, em reunião do Capítulo geral, considerou-se "deplorável" o estado 

em que se encontrava o Mosteiro de Tabosa e suas religiosas 
1849 - O Governador Civil de Viseu informa D. Maria II que o Mosteiro de Tabosa é 

habitado apenas por uma religiosa, D. Thomázia Rita que se encontra demente, e 

que é administrado por uma sua criada. 
1850 - Morre a última religiosa do mosteiro de Tabosa D. Thomázia Rita em 27/03/1850. 

O mosteiro encerra definitivamente as suas portas e os seus bens são integrados na 
Fazenda Pública Nacional. 

1852 - A Igeja do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção torna-se Paroquial. 
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Doc. n°9 (Ap. Doc.n°9) 

CONFESSORES DO MOSTEIRO DE NOSSA SENHORA DA 
ASSUNÇÃO DE TABOSA (1692-1825) 

1690 - Fr. Jerónimo de Saldanha 

1692 - Fr. Leonardo da Purificação 

1693 - Fr. Francisco de Gusmão 

1696 - Fr. Manuel de Avé Maria 

1699 -Fr .Francisco de Gusmão 

1701 - Fr. Diogo de Castro 

1702 - Fr. João Pimentel 

1705 - Fr. Manoel Pereira 

1708 - Fr. Bento Barbosa 

1711 - Fr. Manoel de Sampaio 

1712 - Fr. De Avé Maria 

1717 - Fr. André de Sousa 

1720 - Fr. Miguel de (?) Santo 

1723 - Fr. Bento Telles 

1726 - Fr. Mathias Coelho 

1729- " 

1732 - Fr. Bento da Gama 

1735 - Fr. Mathias Coelho 

1738 - Fr. Diogo de Jesus 

1741 - Fr. António de Chagas 

1744 - Fr. Bento da Fonseca 

1745 - " " 

1747 - Fr. Duarte Henriques 

1748 - Fr. Duarte Henriques 



1750 - Fr. Manoel de Nossa Senhora 

1753 - Fr. Fr. José Soares 

1754 - Fr. Manuel Freire 

1759 - Fr. José Pimentel 

1760 - Fr. Manuel dos Prazeres 

1762 - Fr. José de Menezes 

1765 - Fr. Miguel da Silva 

1768 - Fr. Bernardo de Pereira252 

1771 - Fr. Bernardo de Mello 

1777 - Fr. José da Fonseca e Castro 

1780 - Fr. José Madeira 

1816 - Fr. Luiz Pinto 

1819 - Fr. Manuel de Melo 

1822 - Fr. Manuel de melo 

1825 - Fr. José Mecia 

252 Antes de acabar o triénio o mosteiro foi extinto e unido ao mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré de 
Setúbal em 1771. 
253 Começou o seu governo no ano de 1780. Foi Confessor e intendente de obras. 



Doc. n°10 (Ap. doc. n°10) 

Registos das Crianças Deixadas na Roda dos Expostos no Mosteiro de Tabosa25 

1. "Aí vai essa criança por baptizar; há-de chamar-se Libânia. Nasceu em 
01/09/1860. A senhora Rodeira tomará conta dessa criança, para, em todo o tempo, que 
for perguntada, será madrinha, Francisca do Vilar, padrinho, Macário Correia. " 

2. "Esta criança vai por baptizar. Nasceu no dia 11704. Há-de ser chamado 
António Júlio e pedem que seja madrinha, a ama de leite, e o padrinho à vontade dessa 
ama, de modo que tudo fique bem, e pedem que seja estimado em tudo porque pode ser 
perguntado antes de pouco tempo. Leve pouco enxoval porque não houve mais tempo, 
mas ele se lhe mandará em se sabendo onde ele está. " 

3. "Esta criança exposta vai por baptizar. O Reverendo Pároco que a baptizar lhe 
porá o nome Prazeres e leve de enxoval para sua vestimenta quatro cueiros de pano cru, 
mais duas envoltas de baeta seda, mais três camisas de bretanha, leva mais um lenço 
amarelo, e será perguntada dentro de pouco tempo. Tudo o que esta exposta leva, é tudo 
novo. " 

4. "Aí vai esta menina, Arrange-lhe uma boa ama. Será padrinho o sr" António 
Pereira e sua senhora a madrinha. O nome que seja Irmínia, leva duas camisas, quatro 
cueiros, dois lenços uma capa de beata seda. " 

Fonte: Padre Lucas. Pároco da freguesia do Carregal. 
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Ap Doc- Grav. n° 1 

Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa 
(Traça Primitiva) 

Ap. Doe- Grav. n°2 

Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. 
(Estado Actual) 



Ap. doc. - Grav. n° 3. Planta dos primeiro e segundo pisos do Mosteiro de Tabosa. (Estado Actual) 
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Ap. doc. Grav. n° 4 - Alçado Frente e Alçado Posterior 
do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa 

FRENTE 

ALÇADO POSTERIOR 



Ap. doc. Grav. n° 5 - Alçado Lateral Esquerdo e Lateral Direito 
do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa 
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Ap. doc. Grav. n° 6 - Cortes Transversais (AD), (CD) 
do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa 
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CORTE CD 

CORTE AB 
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2. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

2.1. FONTES MANUSCRITAS: 

2.1.1 Fundo Geral da Biblioteca Nacional de Lisboa: 

Cod.300. - "Collecção Curioza de Várias Couzaspertencentes aos Regulares Cistercienses 
de Portugal e ao mesmo Reino ". 
Tomo 2. Frei Benedicto de S. Bernardo, monge cisterciense Lusitano filho do Mosteiro de 
Santa Maria de Salzedas. 
CCCXLV/300. Miscelânea Histórica, canónica e litúrgica, em prosa e verso, de 
documentos, memórias e outros apontamentos, relativos principalmente à Congregação de 
Cister em Portugal, Coligida por Fr. Benedicto de S. Bernardo, Abade de Salzedas e 
bibliotecário de Alcobaça (em Português e latim, Italiano e Castelhano). 
288 foi. 310X200 Séc. XVI - XVII 

Cod. 3 07 - "Collecção histórica e litúrgica que compreende várias memórias sobre o 
Mosteiro de Alcobaça e outros, e sobre a Ordem de S. Francisco em Portugal, sobre os 
Duques de Bragança e a Guerra da Restauração" Por Frei Manoel dos Santos, Frei 
Manoel da Rocha; Frei Vivardo de Vasconcelos, Frei Bento de S. Bernardo, Frei Rafael de 
Jesus e outros (em Português e Latim). Contém carimbo da Livraria de Alcobaça. Códices 
Alcobaceces CDXXXHI/307. IIa Série . 503 foi. 312X215 Séc. XVII - XVIII. 

Cod. 720 - "4o Livro das Actas, e Diffinições dos Capítulos Gerais e Juntas de nossa 
Congregação Cisterciense, que se celebrarão neste Real Archimosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça". Anno de 1756 - 1832. 

Cod. 1254 - "Livro daRelacção das Couzas Memoravens da Fundação deste Convento de 
Nossa Senhora da Assumpção do Lugar de Taboza, de Recoletas da Ordem de nosso Pde. 
S. Bernardo o Segundo que se fundou neste Reino de Portugal, na Hera de 1692 ". 
Oferta de Frei José Sanches à Livraria de Alcobaça. 
Contém carimbo da Livraria.208 Foi. 210X152 Séc. XVIII 
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Cod. 1478 - "Taboas Chronológicas, e Nominaes de todos os Abbades Triennais, 
Confessores, Diffinidores; Mestres de noviciaria e Priores Capitulares, Procuradores 
Gerais, Secretários e Visitadores da Congregação de Santa Maria de Alcobaça da Ordem 
de S. Bernardo, que principião no primeiro capitulo, nas vocaturas dos Mosteiros 
governados por Commendatários e fundações de novas cazas, e acabão em 1780. " 
Frei Manuel de Figueiredo Chronista dos Cistercienses de Portugal. 1728. 

Cod. 1487 - "Catálogo Histórico dos D.D. Abbades Gerais da Congregação de Santa 
Maria de Alcobaça da Ordem de S. Bernardo que nãoforão Esmoleres Mores dos Reys de 
Portugal de 1580 até 1639" 
Frei Manuel de Figueiredo Chronista dos Cistercienses de Portugal e Algarves. Anno de 
1783. 

Cod. 1493 -Alcobacenses IIa Série. Papeis Avulso de Manuel Figueiredo. Trata-se de uma 
compilação de papeis avulso que ficaram de Frei Manuel de Figueiredo, cronista da 
Ordem. 
Contém carimbo da Livraria de Alcobaça. 
4.Vols. 344X220 Séc. XVIII 

Cod. 1493 -"Noticias dos Mosteiros que tem a Congregação em Portugal e seus 
rendimentos". n°l. 

Cod. 1493 - Abade de Alcobaça Frei Manoel de Mendonça pastorais sobre reformas n° 26 
e 27 . (Algumas Autênticas). Fala da Vida das três últimas freiras do Mosteiro de Tabosa 

Cod. 1493 - Abade de Alcobaça Frei Manuel Nuno Leitão pastoral sobre a desordem na 
vida monástica n°28. 

Cod. 1493 - Beneplácito Régio concedido ao Abade de Alcobaça para usar das Biãas, 
uniões e extinções que a Santa Sé concedeu à Ordem de Cister - foi. n°30. (O conteúdo 
deste fólio não coincide com o índice). 

Cod. 1494- "Notícia de Trezlrmãas Virtuozas do Mosteiro de Tabosa" 
Trata-se de uma compilação de papeis avulso que ficaram de Manuel de figueiredo, 
cronista da Ordem. Contém o carimbo da livraria de Alcobaça 
4 Vols. 344X220 Séc. XVIII. 
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2.1.2 Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

LIVRO de MANUSCRITOS da LIVRARIA N° 1828. 

MEMÓRIA PAROQUIAL DE TABOSA DO CARREGAL, Dicionário Geográfico, Vol. 
42, Tomo I, Memória 45, foi. 4 

I.A.N.TT./AH.M.F - M. FAZENDA. Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa. 
Cx. 2063 

I. A.N.T.T/ A H.M.F - Mosteiro de Alcobaça. Maço 4.Cx. 131. 

2.1.3 Biblioteca Pública de Évora: 

B.P.E. - Códice CIX/1-1. Peça n°44.fol.l04 e 104V° "Fundasão do Mosteyro das 
Religiosas Recoletas da Ordem de S. Bernardo de Tabosa 

B.P.E. - Códice CIX/1-1. Peça n°.45 Fol.105. "Relação da Fundação do Convento de 

Tabosa " 
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ALBUQUERQUE, J. Pina Manrique - Lamego, Arouca e Trancoso, pontos fulcrais da 
Beira - Norte, Separata "Boletim da casa regional do Douro", Porto, 1973. 

ALMEIDA, A. Fernando -Magazine Percursos, Tabosa, "D. Maria piedosa Viúva" Jornal 
Expresso, 1990, pp.38-40 

ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal, Coimbra. 1930. 

ALMEIDA, Tomás de - Carta do Senhor Patriarcha para o Senhor Tomás de Almeida^ 
Lisboa, Ocidental Oficina da Congregação do Oratório, 1735. 
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BIGET, Jean Louis - Naissance de Citeaux, " L' Histoire", n°.217,1998. 
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COCHERJL, Maur -Abadias Cistercienses Portuguesas, "Lusitânia Sacra", Lisboa, Vol.4, 
1959. 
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ERRATA 

Página Linha/Nota Onde se le Deve ler-se 

5 25 Vo - Ver Vo - Verso 
9 21 Quiz Quis 
15 4 económicos porém, económicos. Porém 
18 Nota 9 UAged' or L'Age d' Or 
20 6 Europa e "tendo..." Europa, "tendo..." 
21 1 O Geraldo Coelho Dias Geraldo Coelho Dias 
21 Nota 20 Dias, Coelho Geraldo Dias, Geraldo Coelho 
22 2 Comendatário. Da Ordem Comendatário da Ordem 
25 11 masculina, referimo-nos masculina. Referimo-nos 
36 Nota50 portal nascente portal sul 
38 22 afim afim 
40 8 afim afim 
41 14 afim afim 
44 Nota 72 22/12/1689 15/11/1689 
46 17 destinavam essencialmente destinavam-se essencialmente 
49 Nota 85 existem noa existem nos 
49 Nota 85 situados a Sul situados a Oeste 
53 Nota 90 Maria rebela Maria Rebela 
58 7 S. Pedro da Águias S. Pedro das Águias 
62 16 tratava-se de então tratava-se então de 
72 19 em 1536 em 1563 
78 16 ele. Competindo-lhe ele, competindo-lhe 
84 Quadro n°3 N° de Famílias N° de Religiosas 
85 Nota 135 intuido instituído 
90 10 Damiana o hábito Damiana tinha o hábito 
90 19 perna que estava paralisada perna, e da sua paralisia 
91 22 04/09/1758 02/09/1758 
104 5 Data de Nascimento: (?) Data de Nascimento: 1680 
122 12 vêm vêem 
122 16 1775 1755 
140 6 do mosteiro, informado do mosteiro. Informado 
146 26 função dela a igreja função dela. A igreja 
163 25 ornamenta ornamentando 
168 1 afirmando afirma 
173 12 espontaneamente ao Coro espontaneamente. Ao Coro 
177 Nota 246 Nossa Senhora... Nossa Senhora das Dores 
179 Nota 247 fachada nascente fachada Sul 
183 10 cisterciense. no país cisterciense no país. 
188 3 Os oficiais os Oficiais 
192 40/Ap. doc. n°2 Julho de 1698 Julho de 1689 
192 42/Ap. doc. n°3 Página 192 Ap. doe. n°3 pág. 193 
194 14 Julho de 1698 Julho de 1689 
201 11 02/12/1689 15/11/1689 
201 22 02704/1692 22/04/1692 
202 5 Capítulo geral da ordem Capítulo Geral da Ordem 
204 14 Fr. Manuel de melo Fr Manuel de Melo 
205 6 11704 11/04 

Obs: Na página 201 linha 6 deve acrescentar-se ao final da frase "para fundação de um Mosteiro em suas 
terras". 

Na página 202 a seguir à data de 1777 deve integrar-se a data 1805. 
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