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D. DINIS

“Na noite escreve um seu cantar de Amigo

O plantador das naus a haver,

E ouve um silêncio múrmuro consigo:

É o rumor dos pinhais que, como um trigo

De Império, ondulam sem se poder ver.

Arroio, esse cantar, jovem e puro,

Busca o Oceano por achar;

E a fala dos pinhais, marulho obscuro,

É o som presente desse mar futuro,

É a voz da terra ansiando pelo Mar.”

(Fernando Pessoa,   Mensagem)
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RESUMO

Tivemos por objetivo averiguar a especificidade do trabalho 

agrícola desenvolvido pelos monges cistercienses de Alcobaça, na região da 

Estremadura, e a atuação destes na política agrária de D. Dinis. Para tanto, 

utilizamos o método estrutural/conjuntural, a análise bibliográfica e a 

interpretação de fontes concernentes ao objeto de estudo e ao período 

cronológico em causa (1279 - 1325). Constatamos, dentre outros aspectos, que 

o “estilo de vida” dos monges de Alcobaça, pautado no lema beneditino “ora 

et labora”, favoreceu não só o povoamento e o desenvolvimento da região 

onde o mosteiro foi erigido, mas propiciou, também, uma importante 

contribuição à política agrária encetada por D. Dinis. Os monges detinham um 

avançado conhecimento das técnicas agrícolas para aquele momento histórico 

e por isso puderam influenciar um número considerável de colonos que 

trabalhavam quer nos coutos de Alcobaça, quer nas suas proximidades. Foram 

também relevantes os serviços prestados pelos referidos monges ao monarca, 

tais como a secagem de pântanos e a administração de celeiros régios. 

Auxiliado pelos monges de Alcobaça, D. Dinis ampliou as áreas cultivadas no 

interior e nas fronteiras do território e, consequentemente, dinamizou a 

economia do país.



INTRODUÇÃO

Várias são as formas e possibilidades de redigir uma dissertação 

de mestrado e o estilo que lhe damos é indubitavelmente peculiar à 

individualidade de quem a escreve.

Começaremos este trabalho apontando os fatores que nos levaram 

a escolher o tema  Os Monges de Alcobaça e a Política Agrária de D. Dinis

como objeto de investigação.

Ao cursarmos durante o 1º semestre de 1994 a disciplina do 

Programa de Mestrado em História das Sociedades Agrárias, O Agrário e o 

Urbano em Portugal nos séculos XIV e XV ,  um dos capítulos iniciais tratou do 

governo de D. Dinis (1279 - 1325). Naquela oportunidade, nosso orientador 

enfatizou muito a importância da política agrária adotada por aquele monarca, 

o qual contou com a ajuda dos monges de Alcobaça.

Refletindo paulatinamente sobre esse fato e tendo feito uma 

monografia final para completar a avaliação da referida disciplina, 

intitulando-a “O Estilo de Vida dos Monges de Alcobaça”, fomos levados a 
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formular a seguinte questão: o que teria levado aqueles monges, discípulos de 

Bento de Núrsia, que havia deixado, muitos séculos antes, o lema “Ora et 

Labora”, a dar um passo além, vindo a se engajar ativamente na política 

agrária encetada pelo rei D. Dinis?

Ao darmos continuidade à nossa pesquisa,  atendendo às 

exigências regulamentares, vimos que devíamos adequá-la a uma das linhas de 

pesquisa do programa, e sob esse aspecto verificamos que os monges de 

Alcobaça tiveram papel destacado na história da agricultura medieval 

portuguesa, de modo que a investigação poderia perfeitamente vir a se 

enquadrar na linha “História da Terra e do Trabalho.”

Viemos a constatar, posteriormente, que o tema escolhido tem 

uma relevância singular no âmbito da historiografia medieval portuguesa, fato 

esse que nos estimulou, ainda mais, a prosseguirmos em seu estudo. Eis, por 

exemplo, a opinião de Iria Gonçalves, medievalista portuguesa e renomada 

estudiosa da história agrária de seu país: 

na nossa Idade Média, o mosteiro de Alcobaça é terreno de eleição. 

Não único, mas dos melhores, porque foi  uma casa muito importante 

com um imenso patr imônio, bem explorado e administrado; porque nos 

deixou um espólio documental  muito r ico,  não só em quantidade, como 

na qualidade de muitas das suas espécies.
1

                                        
1 GONÇALVES, I .  O Patrimônio do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV ,  p .14.
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Quanto ao recorte cronológico escolhido para tratar o tema, 1279 

a 1325, salientamos que não foi aleatório nem arbitrário. Para justificá-lo, 

pensamos que basta mencionar os seguintes fatos: (1) D. Dinis é alcunhado de 

“o Rei Lavrador” e os monges de Alcobaça foram considerados “monges 

agrônomos”; (2) foi igualmente na transição do século XIII para o XIV que a 

abadia de Alcobaça conheceu grande esplendor não só no que respeita ao 

trabalho agropastoril ,  como noutros aspectos da vida monástica. 2

Com essa investigação,  pretendemos esclarecer as dúvidas que há 

a respeito do tema, além de apresentar respostas para um problema debatido 

entre dois grandes medievalistas contemporâneos que voltaram sua atenção 

para a atividade agrária desenvolvida pelos monges de Cister. Um deles, 

Slicher, afirmou: "até que ponto a jovem ordem dos cistercienses desempenhou 

um papel importante nas obras de arroteamento da Europa Ocidental é ainda 

hoje uma questão em aberto"3 e, especialmente quanto ao avanço tecnológico 

obtido pelos monges cistercienses, destacou que "não fizeram experiências 

com novas ferramentas ou novas plantas."4

Opondo-se a tal ponto de vista, Duby, ao analisar a participação 

dos monges na vida rural, afirmou que "os cistercienses levaram o avanço 

técnico mais longe que ninguém e as melhores juntas e melhores alfaias eram 

as das suas terras."5

                                        
2 A importância  econômica,  cultural ,  polí t ica e rel igiosa  de  Alcobaça  foi  tão s ignificativa  

que Maur  Cocher i l  a  denominou de "Alcobaça;  Capitale de Cîteaux au Portugal" .  Cf. :  
COCHERIL,  M. Papel das Áreas Regionais na Formação Histórica de  Portugal. p.23.

3 VAN, BATH, B .  S.  História Agrária da Europa Ocidental  (500 - 1850) . p.157.
4 VAN, BATH, B .  S.  História Agrária da Europa Ocidental  (500 - 1850) . p.158.
5 DUBY, G. Guerreiros e Camponeses. p.237.
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Especialmente no que tange à participação dos cistercienses de 

Alcobaça no trabalho agrícola, assim se manifestou Joaquim Vieira 

Natividade: 

a forma como os monges cistercienses, em pouco mais de cento e 

cinqüenta anos - do meado do século XIII aos princípios do século 

XIV - povoaram e agricultaram as terras que lhes foram doadas, e 

ergueram o vastíssimo e opulento domínio que se veio chamar Coutos 

de Alcobaça, consti tui  uma das páginas mais  curiosas, senão das mais  

bri lhantes, da história da agricultura portuguesa na Idade Média. 6

Não obstante, porém, ao fato de que quem escreve um trabalho 

nele imprime o seu toque específico, necessário se faz destacar que todo 

trabalho científico não ocorre sem uma postura teórico-metodológica e, 

visando a atender ao rigor acadêmico, faremos este trabalho a partir da análise 

bibliográfica e da interpretação das fontes, buscando, assim, a verdade 

possível no tratamento do tema, objetivo fundamental na escrita da história.

Mas, ciente ainda de que nenhum fato sócio-político, ou 

econômico, ou ideológico, ou cultural ou religioso ocorre dissociado de um 

contexto histórico, numa determinada sociedade, e que a análise e a síntese de 

qualquer um desses aspectos requer em conhecimento verticalizado dos 

mencionados contexto e sociedade, isto impõe primeiramente examinar e 

analisar a sociedade medieval portuguesa, ao final do século XIII e durante o 

primeiro quartel do século XIV.

                                        
6 NATIVIDADE,  J .  V.  As Granjas do Mosteiro de Alcobaça. p.5.
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Para tanto, faremos uma abordagem utilizando, em nossa análise, 

o método estrutural/conjuntural, ou seja, explicitaremos as características 

gerais do período medieval português à época de D. Dinis (análise estrutural) 

e posteriormente de modo especial no terceiro capítulo trabalharemos de forma 

mais direta o tema proposto (análise conjuntural).

Esta dissertação, pois, está estruturada em três capítulos. De 

início, no primeiro capítulo, intitulado “Aspectos Geográfico - Históricos de 

Portugal entre 1279 e 1325”, abordaremos os aspectos de cunho mais genérico, 

começando por apresentar as características geográficas portuguesas mais 

relevantes e diretamente relacionadas ao tema escolhido, para em seguida 

tratar da organização social à época em apreço.

No segundo capítulo, intitulado “O Estilo de Vida dos Monges de 

Alcobaça”, trataremos da história desses monges, com o fito de mostrar que o 

seu modus vivendi influenciou a ação governamental de D. Dinis, quanto a 

adotar uma política agrária para o seu país.

Finalmente, no terceiro capítulo, denominado “A Participação e a 

contribuição dos Monges de Alcobaça à Política Agrária de D. Dinis”, 

verticalizando o tema, caracterizaremos a política agrária desse monarca e 

analisaremos a participação ativa dos referidos monges em tal 

empreendimento.



1 ASPECTOS GEOGRÁFICO - HISTÓRICOS DE PORTUGAL 

ENTRE 1279 E 1325

Neste primeiro capítulo, tencionamos primeiramente descrever as 

características geográficas de Portugal, bem como analisar as relações sócio-

políticas e as atividades econômicas que foram estabelecidas nesse espaço no 

período em que reinou D. Dinis.

Buscaremos, portanto, evidenciar as condições naturais desse país 

e as especificidades das relações do homem com o meio ambiente e dos seres 

humanos entre si ao longo de um dado momento histórico (1279 - 1325), 

objetivando sempre a compreensão do aspecto religioso (monaquismo) 

inserido no universo rural.

Não obstante termos optado por abordar um período cronológico 

de curta duração (1279 - 1325), salientamos que os dados a serem analisados 

se inserem na "longa duração", isto é, as características físico-naturais de um 

determinado país, no caso Portugal, bem como aspectos sócio-econômicos e 

aqueles referentes à cultura e à mentalidade, ultrapassam os limites dos 
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séculos, em particular tratando-se do medievo, dado que, então, as 

transformações ocorriam muito mais lentamente do que hoje.

Esclarecendo tal concepção e atitude metodológica, é oportuno 

lembrar que 

a natureza mediterrânea apresenta-se, no espaço e no tempo, com 

notável unidade e constância de caracteres. Há dezenas de séculos que 

os homens se l igaram a esta terra, que não produz sem esforço. Desde 

a mais remota antigüidade se observa o mesmo curso das estações e o 

mesmo rí tmo das fainas agrícolas:  “os trabalhos e os dias” do 

camponês mediterrâneo do nosso tempo não causariam estranheza ao 

que primeiro os cantou.1

Visando a alcançar os objetivos propostos, procederemos a uma 

análise estrutural, examinando os seguintes tópicos: o contexto geográfico 

português, a sociedade medieval portuguesa na transição do século XIII para o 

XIV, O estado e as relações de poder e a economia.

1.1 O Contexto Geográfico Português

A opção por abordar, ainda que em linhas gerais, os aspectos 

físicos que caracterizam o espaço geográfico de Portugal não se inscreve numa 

                                        
1 RIBEIRO, O.  Portugal o  Mediterrâneo e o  Atlântico. p.9.
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perspectiva determinista2, mas, ao mesmo tempo, não negamos que os 

elementos naturais até certo ponto condicionem as ações humanas. 3

Assim sendo, concebemos que uma sociedade estabelece relações, 

produz cultura, em suma, escreve sua história num dado espaço geográfico 

com características naturais definidas e essas, por sua vez, interferem nas 

relações de produção, no modus vivendi daquele povo.

Comungando, pois, dessa concepção segundo a qual não há 

sociedade e, portanto, não há história a-espacial e objetivando compreender 

melhor as relações estabelecidas entre uma parcela importante da sociedade 

portuguesa de fins do século XIII e início do XIV, a saber, os monges 

cistercienses de Alcobaça e o "espaço rural" a que estiveram ligados, 

passaremos a examinar agora o meio físico português, o qual direta ou 

indiretamente se vincula ao objeto desta investigação.

Portugal está situado a oeste da Europa. Possuindo uma área de 

92.389 km2, faz limites com a Espanha a norte e a leste, com o Golfo de Cádiz 

ao sul e com o Oceano Atlântico a oeste. Conquanto seja um país pequeno, 

mesmo se comparado a outras nações do medievo, o país divide-se 

genericamente em duas grandes regiões, o Norte, mais atlântico, e o Sul, 

mediterrânico.

                                        
2 Determinismo: Vertente  geográfica segundo a  qual  o  meio natural  determina o  modo de  

viver dos povos.
3 Nesse período histor icamente remoto (1279 - 1325),  o  homem manteve uma relação mais  

direta  com a natureza,  ou sej a,  de  maior  dependência .  Nesse aspecto,  Le Goff sal ienta que  
a causa imediata da  fome nesse per íodo "é a má colheita ,  is to  é ,  a  ir regular idade da  ordem 
natura l:  as secas e  as  inundações."  Cf.  LE GOFF, Jacques.  A Civil ização do Ocidente  
Medieval. p.283.
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A localização geográfica de Portugal é contraditoriamente 

caracterizada tanto pelo isolamento quanto por uma vida de intensas relações. 

No que refere aos demais países europeus, Portugal encontra-se isolado "na 

periferia do mundo antigo, numa nesga de chão em grande parte bravio e 

ingrato"4, mas ao mesmo tempo, possui grandes possibilidades de comunicação 

através do oceano.

Essa posição singular (atlântica) influencia a fisionomia do país, a

começar pelo tipo de vegetação, pela possibilidade de espécies a serem 

cultivadas, pelo adensamento populacional que, por sua vez, desde o início do 

processo de ocupação do território, aproveitou os recursos naturais, mais 

abundantes nas regiões litorâneas e com maior facilidade de exploração do que 

no interior. Em Portugal predominam as áreas de baixa altitude, mas, ainda 

assim, a repartição do relevo faz-se de maneira muito desigual no norte e no 

sul.

No norte encontra-se "uma larga proporção de pendores e colinas, 

de espaços cultiváveis e úmidos, onde se podem fixar grupos de cultivadores 

permanentes e onde o habitat se torna freqüentemente disperso."5

A terra alta está presente por toda parte no norte de Portugal, onde

cimos de mais de 1.000 (mil) metros levantam-se a cinqüenta quilômetros do 

mar.

                                        
4 RIBEIRO, O. Portugal o  Mediterrâneo e o  Atlântico. p.167.
5 MATTOSO, J .  Identi ficação de um País .  p .31.
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O sul é a região das planuras e planaltos médios, de extensas 

bacias fluviais, possuindo raros retalhos montanhosos e apenas uma serra que 

atinge mais de 1.000 (mil) metros (São Mamede: 1.225 m).

Mas o espaço geográfico português ainda pode ser mais específica 

e concretamente regionalizado, sob a ótica dos aspectos naturais, em três 

conjuntos ao mesmo tempo complementares, interligados e diferenciados: 

o norte Atlântico, abrangendo o l i toral  do Minho ao Sado; o nordeste 

Transmontano, l igando as zonas de Trás-os-Montes e Beira Serrana até 

o curso do Tejo e o sul  mediterrâneo, englobando as províncias 

meridionais  do país . 6

Quanto ao clima, salientamos que este constitui-se num dos mais 

importantes elementos naturais, pelo fato de, em geral, ser muito favorável ao 

processo produtivo. Daí Oliveira Marques nos lembrar que: 

a análise das variações do clima pode fornecer elementos essenciais  

para a história humana em geral .  Ela permitirá, acima de tudo, atr ibuir  

um significado muito mais amplo às crises agrícolas, interpretá-las, em 

suma, num plano supranacional e supralocal. 7

Todavia,  a natureza e os objetivos deste trabalho não comportam uma 

descrição e uma análise pormenorizadas das variações climáticas ocorridas em 

Portugal no período em exame. No entanto, necessário se faz apontar as 

                                        
6 SERRÃO, J .  V.  História de  Portugal:  Estado,  Pátria  e  Nação (1080-1415) .   p .18.
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características gerais desse fator natural para que possamos compreender a 

especificidade da agricultura desenvolvida pelos monges de Alcobaça, que é o 

objetivo central da presente investigação.

Durante o verão, as condições climáticas do Mediterrâneo reinam 

em quase toda a Península Ibérica: temperatura elevada, luminosidade forte, 

grande insolação, carência de chuvas.

O começo do outono é marcado por uma série de perturbações, 

acompanhadas de trovoadas e aguaceiros curtos mas violentos. Nas regiões 

montanhosas do norte, começa então o primeiro período de chuvas, que pode 

durar algumas semanas. No sul, nuvens caliginosas passam alto sobre as 

planuras ainda quentes ou dissipam-se em chuvadas fugazes.

O inverno é um tempo de chuva e frio, caracterizado 

fundamentalmente por duas situações meteorológicas opostas que se alternam. 

Durante as noites, cada vez mais longas, a temperatura diária vai diminuindo.

As geadas são muito bem conhecidas em Portugal, especialmente 

no norte do país e no centro interior, onde ocorrem as precipitações sólidas, 

sob a forma de neve (Serra da Estrela).

As condições climáticas de Portugal, porém, sofrem alterações no 

decorrer das estações, sob a influência de vários fatores naturais como, por 

exemplo, a proximidade com o Oceano.

                                                                                                                              
7 MARQUES,  A. H.  de O.  Introdução à História  da Agricultura em Portugal. p.  45.
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A esse propósito, já se disse que, 

apesar do incontestável caráter mediterrâneo do clima de Portugal,  é o 

oceano o seu grande regulador, pelos invernos doces e chuvosos, pelos 

estios temperados de brisas húmidas, pelas massas de nuvens que os 

ventos de oeste impelem contra as  montanhas. De tal  modo que, aparte 

um verão bem marcado mas pouco longo, uma área importante de 

Portugal,  o noroeste, se exime durante grande parte do ano às 

influências mediterrâneas. 8

Quanto ao solo português, podemos afirmar que é muito pobre, 

tendo a presença de areias, cascalheiras e declives, o que constitui uma 

dificuldade para o desenvolvimento da agricultura.  A propósito, Oliveira 

Marques salienta que: "são relativamente escassos os solos portugueses 

favoráveis à cultura de trigo."9

Dada essa limitação imposta pelas condições naturais do solo, o 

lavrador português do medievo procurou as proximidades de vales férteis, 

como foi o caso dos cistercienses de Alcobaça, localizados na Estremadura, 

para fazer suas lavouras.

A maioria da população, conquanto vivesse no campo, se 

encontrava dispersa de forma irregular pelo território. Daí José Mattoso 

destacar a "existência de uma oposição entre um norte populoso, acidentado e 

conservador e um sul de habitat aglomerado, plano e progressivo." 10 Os 

                                        
8 RIBEIRO, O.  Portugal o  Mediterrâneo e o  Atlântico. p.  47.
9 MARQUES,  A. H.  de O.  Introdução à História  da Agricultura em Portugal. p.  46.
10 MATTOSO, J .  Identif icação de Um País . p.  20.
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núcleos urbanos onde à época, havia mais concentração populacional foram, 

entre outros Lisboa, Coimbra, Santarém e Leiria que, no dizer de Virgínia 

Rau, foram as povoações que contribuíram para a "aglutinação definitiva do 

Estado e da Nação nos séculos XIII e XIV."11

Todavia, como acabamos de fazer referência às vilas/cidades 

medievais portuguesas, é necessário ressaltar que havia uma enorme diferença 

ou especificidade destas em relação às cidades modernas. A propósito,  Sérgio 

Luís de Carvalho ressalta que "a cidade moderna é, na maioria dos casos, um 

centro administrativo e de serviços; a cidade medieval era, na maioria dos 

casos, um centro consumidor com forte carga do aro rural envolvente."12

Disto fica evidente, portanto, que as relações cidade/campo nesse 

período eram bastante próximas e intensas, mas não pense o leitor que foi a 

vila/cidade que exerceu uma influência sobre a área rural ao seu redor. Antes, 

foi o contrário que aconteceu, e se percebe isto quando nos debruçamos sobre 

as fontes, das quais saltam à vista aspectos da vida rural permeando o 

cotidiano das mesmas.

Um dado curioso que deve ter interferido muito na vida do 

português medieval foram os fenômenos naturais:

de uma maneira geral ,  o século XIII conheceu muito maior número de 

catástrofes naturais  (tempestades, inundações etc) do que o anterior  ou 

                                        
11 RAU, V. It inerário D’el  - Rei D.  Dinis .  p .  11.
12 CARVALHO, S.  L.  Cidades Medievais  Portuguesas .  p .  102.
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qualquer dos seguintes:  109 cataclismos registrados,  contra 96 do 

século XII,  85 do século XIV e 65 do século XV. 13

Em suma, o contexto geográfico nos séculos XIII/XIV define-se 

enquanto um espaço natural com características regionais diferenciadas (clima, 

solo, relevo, vegetação), dados que contribuíram para que sua ocupação, bem 

como a utilização dos recursos naturais, tivessem ocorrido de forma 

diferenciada.

Resta-nos averiguar especificamente como ocorreu a utilização e a 

transformação desses recursos naturais pelos monges de Alcobaça, assunto que 

iremos tratar mais adiante.

1.2 A Sociedade Medieval Portuguesa na Transição do Século XIII 

para o XIV

"Tripla é pois a casa de Deus que se crê una: em baixo, uns 
rezam (orant),  outros combatem (pugnant); outros ainda 
trabalham (laborant);  os três grupos estão juntos e não 
suportam ser separados; de forma que sobre a função 
(off icium) de uns repousam os trabalhos (opera) dos outros 
dois ,  todos,  por sua vez entreajudando-se"

(George Duby, As Três Ordens ou o Imaginário do 
Feudalismo ,  p.17)

                                        
13 MARQUES, A.  H.  de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal .  p .39.
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A sociedade medieval portuguesa, na transição do século XIII para 

o XIV, era também uma sociedade funcional e tripartida, isto é, dividida em 

ordens, cada uma delas desempenhando um papel específico. No entanto, para 

compreender os movimentos, as relações, as contradições que se processavam 

nesta mesma sociedade, é necessário explicitar alguns elementos que lhe 

conferem especificidade.

Para analisar tal especificidade da sociedade medieval portuguesa, 

começamos por destacar que é insuficiente evidenciar a divisão geral, isto é, 

clero, nobreza e terceiro estado; antes, é preciso salientar a existência de 

subdivisões dentro de cada uma das ordens, dado que, por sua vez, se 

caracteriza por uma complexa teia de relações e hierarquias. 

A nobreza estava dividida em três subgrupos básicos – alta, média 

e pequena nobreza. Igualmente, com referência ao clero, não podemos 

considerá-lo como um grupo homogêneo, visto que o clero regular se 

distinguia do secular e também das ordens militares. Também o terceiro estado 

era formado por subgrupos sociais diversos.

Embora houvesse tal estratificação, isto não significa que cada 

uma das ordens não se relacionasse com as outras. Eram, aliás, na verdade, 

interdependentes. Essa inter-relação é bastante nítida, por exemplo, entre a 

nobreza e o clero e por isso mesmo torna-se difícil  averiguar e delimitar as 

diferenças entre essas duas categorias sociais, pois os “vínculos familiares, 
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políticos e mentais entre uma e outra as tornam fortemente 

interdependentes.”14

A caracterização de cada um dos grupos sociais que 

apresentaremos a seguir visa justamente a mostrar essa hierarquização e a 

interdependência que havia entre as ordens na sociedade medieval portuguesa 

de então.

1.2.1 Clero

O clero teve relevante participação na sociedade medieval 

portuguesa desde o início do processo de ocupação do território, inclusive na 

organização político-administrativa do Estado. Todavia, é difícil  estimar qual 

tenha sido o número de pessoas integrantes deste segmento social no período 

em apreço, pois a documentação disponível não oferece dados suficientes.

Essa parcela da sociedade era dotada de privilégios e ocupava os 

principais cargos dentro da sociedade por ser, dentre outros fatores, portadora 

de saber em geral, e de um em particular, o religioso, que a tornava mediadora 

entre o Céu e os homens. É evidente que o fato de ocupar posição de destaque 

na hierarquia social se deveu, em grande parte, à mentalidade reinante naquela 

época. Nesse aspecto, é necessário ressaltar que, 

                                        
14 MATTOSO , J .  A Nobreza Medieval Portuguesa,  a  Família  e o  Poder. p.  23.
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na medida em que consti tui em ordo os especialistas da oração, esta 

taxonomia reflete uma das tendências da mentalidade do tempo, que 

consiste em fazer do religioso uma categoria à parte , s ituado fora da 

vida profana. 15

Há que se lembrar que a dicotomia profano/sagrado estava 

intrinsecamente arraigada na mentalidade das pessoas da época, e por isso 

mesmo, o monaquismo, enquanto situado no âmbito deste último, deveria 

representar fielmente essa oposição. Isso explica, em parte, o êxito da ordem 

cisterciense, que buscou o deserto para concretizar essa “fuga do mundo.”

Na sociedade medieval portuguesa, o clero era constituído por 

pessoas portadoras "de maior dignidade e preminência antre todalas outras, 

por ferem confervadores, e miniftradores dos Santos Sacramentos, e do Officio 

Divino, per que o noffo Senhor DEOS he principalmente louvado, e a noffa 

Santa Fé perpetuamente confervada."16

O clero desfrutava ainda de importância social, tanto porque 

possuía muitos bens como porque um número considerável de seus membros 

pertencia à nobreza e, por isso mesmo, estava ligado a uma outra instância de 

poder, o político, de modo que essa ordem pôde exercer "a supremacia sobre 

os vários níveis da sociedade, não apenas como detentora da palavra sagrada, 

                                        
15 VAUCHEZ,  A. A Espir itual idade da Idade Média Ocidental : Séc.  VIII-XII .  p .  40
16 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN.  Ordenações Afonsinas. l .2 ,  p .1 .

Esclarecemos ao lei tor  que ao longo dessa  disser tação serão fei tas outras  transcr ições 
em português arcaico e  que dentre as  convenções mais  comuns destaca-se  a  troca  do s
pelo f .



23

mas também porque dispunha de riqueza e ilustração para impor a autoridade 

por todos aceita."17

Esse poderio e influência espiritual, política e econômica não era, 

todavia, privilégio do clero como um todo, daí porque é necessário examinar 

os subgrupos em que essa ordem estava dividida.

O clero secular exercia seu ministério pastoral na diocese, à frente 

da qual estava um bispo, estando organizado em paróquias e capelas, dirigidas 

por sacerdotes diocesanos, os quais estavam em contato direto com a 

população. Estima-se que o clero secular português, no período que antecedeu 

a peste negra, “rondaria um mínimo de 4.200 indivíduos.”18

O clero regular, por sua vez, compreendia as ordens monásticas e 

se encontrava mais ou menos recluso em conventos, em geral situados nas 

áreas rurais, variando o grau de reclusão de acordo com a Regra de cada 

congregação.19

Os religiosos que mais exerceram influência sobre a sociedade 

medieval portuguesa foram os cônegos regrantes de Santo Agostinho, cujo 

mosteiro mais famoso foi o de Santa Cruz de Coimbra, os Cistercienses de 

Alcobaça e os Frades Menores, cujos conventos, ao contrário do que se 

passava com as outras congregações, localizavam-se nas vilas e cidades, pois, 

                                        
17 SERRÃO, J .  V.  História de Portugal:  Estado,  Pátria  e Nação. p.  161.
18 MARQUES ,  A. H. de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV. p.  222.
19 A Regra predominante  nos mosteiros do Ocidente Medieval  é  a de São Bento.  Essa regra  

busca traçar um it inerár io  espiri tual  para a vida monástica,  preconizando o equil íbr io  
entre trabalho e oração.
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como se sabe, os franciscanos exerciam suas atividades religiosas no meio 

urbano.

As ordens militares obedeciam a regras próprias e, nos séculos 

anteriores, tinham atuado na reconquista e no povoamento do Reino.20 Eram 

três as mais importantes à época de D. Dinis: a ordem de Cristo, a de Santiago 

e a de Avis. Foi no governo desse monarca que os templários foram 

transformados numa ordem militar nacional, após sua extinção em 1311, 

decretada pelo Papa Clemente V (1305-1314). As ordens militares, no seu 

conjunto, “não contariam mais de 300 freires, de qualquer categoria.”21 Em 

síntese, o clero ocupava o lugar mais alto da hierarquia social, especialmente 

os abades, os bispos e os mestres das ordens militares.

1.2.2 Nobreza

A nobreza possuía a função social de defender o “povo” e o 

território. Para ser nobre, era necessário ser de boa linhagem (fidalgos), isto é, 

ser filho de nobre, possuir terras e outros bens de raiz e não se dedicar ao 

comércio. No entanto, nem todas as pessoas que faziam parte da nobreza 

atendiam satisfatoriamente a todos esses requisitos.

                                        
20 A propósito  da part icipação das ordens mili tares no processo da reconquista do reino,  

For tunato de Almeida salienta que  “não foram dos menos importantes  os  serviços 
prestados pelas  ordens mili tares  à  cultura e à povoação do re ino.  Os seus castelos  eram 
guardas avançadas na zona fronteir iça,  mais  sujei ta  aos ataques de muçulmanos,  e  onde  
por tanto eram impossíveis  o  desenvolvimento agr ícola  e todo o núcleo de povoação,  sem 
um for te elemento de  apoio e como representavam os postos ocupados pelos fre ires  
mili tares”.  Cf. :  ALMEIDA, F.  de.  História da Igreja em Portugal. p.  241.  

21 MARQUES, A.  H.  de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV. p.  223.
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Essa ordem tinha alguns privilégios como, por exemplo, estar 

isenta do pagamento de impostos, ter o direito de cobrar impostos de seus 

vassalos e de terceiros que dependessem deles, não precisar trabalhar no 

campo etc.

A alta nobreza, conquanto o seu número fosse estimado em apenas 

10% do total dos integrantes dessa ordem, era constituída pelos mais ricos 

proprietários fundiários, os quais também exerciam as principais funções 

governativas, administrativas e militares, tendo assento na Curia Regis e nas 

cortes. 

No período que vai do século XI ao XIV, a alta nobreza era 

constituída, portanto, pelos “ricos-homens.” Estes distinguiam-se da nobreza 

inferior principalmente através dos títulos que lhes eram concedidos (“os 

condes” eram os “governadores” dos distritos militares - administrativos).

O rei era ele próprio um nobre e seu estatuto entre a nobreza 

medieval era o de um primus inter pares ,  ou seja, o de um primeiro entre 

iguais. Mas era ele que ocupava o lugar central da administração. Os reis 

exerciam o poder em nome de Deus e a sucessão respeitava a norma 

hereditária, quer dizer, o filho primogênito sucedia o pai, o que conferia 

simultaneamente à realeza um caráter religioso e jurídico.
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A média nobreza era constituída por infanções22, os quais não 

desempenhavam funções administrativas nem militares, embora em caso de 

necessidade pudessem vir a ser convocados para servirem à nação; não 

recebiam privilégios reais, mas, como indicativo de seu status nas deslocações 

que faziam, era-lhes permitido fazerem-se acompanhar de dois irmãos ou igual 

número de amigos e/ou serviçais.

A pequena nobreza era a mais numerosa. Entre ela se encontravam 

os escudeiros, jovens que tinham pouca ou nenhuma experiência militar, os 

quais se colocavam a serviço de um nobre poderoso, com o propósito não só 

de se adestrarem na arte da guerra, mas também de virem a fazer fortuna e 

melhorar seu status.

1.2.3 A Terceira Ordem

A terceira ordem era constituída pelos “mantenedores”, ou seja, 

por aqueles que, através do seu trabalho, sustentavam o clero e a nobreza.

Os integrantes dessa ordem exerciam as mais variadas funções e 

atividades sócio-econômicas, de modo que nem todos exclusivamente estavam 

ocupados em lavrar a terra, igualmente fazendo parte dela profissionais 

liberais 

                                        
22 Infanção é  o  diminutivo de  infante,  vem depois  de r ico-homem e  antes de cavalei ro .  

Como grau segundo da  nobreza ,  não recebia do re i  d iretamente a lgum benefíc io .  A par t ir  
do século XIV,  começa a submergir  no grupo dos cavaleiros.
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tais como médicos, advogados, cavaleiros, comerciantes, artesãos, jornaleiros, 

aprendizes, mendigos, pescadores, marginais etc.

Conquanto existisse uma hierarquização no âmbito desta ordem e 

seus integrantes exercessem funções diferentes, havia um denominador comum 

entre todos: o trabalho como forma de manutenção de si mesmos e dos outros. 

O cavaleiro era um médio proprietário rural ou urbano e vivia das 

rendas dos emprazamentos a peões, a clérigos e até a membros da pequena 

nobreza, bem como da venda de cereais,  vinho, azeite, frutas e gado.

Os cavaleiros exerciam funções públicas municipais, às vezes até 

mesmo vinculadas ao poder central e senhorial, bem como missões 

diplomáticas em nome do Estado.

Os mercadores dedicavam-se ao comércio (importação e 

exportação) nas feiras, nos mercados, e até mesmo no exterior.

Quanto aos peões, eram em sua maioria pequenos proprietários 

rurais que lavravam a sua terra. Os que viviam nas vilas/cidades dedicavam-se 

ao pequeno comércio.

Mas a maior parte dos integrantes dessa Ordo, os jornaleiros e 

assoldados, recebiam o soldo ou salário por sua jornada de trabalho, do raiar 

do dia ao entardecer. No campo, cultivavam a terra e apascentavam o gado 

pertencente aos segmentos sociais mais importantes. Nas vilas/cidades 



28

trabalhavam nas oficinas dos artesãos juntamente com os seus proprietários e 

com aprendizes dos mesteres;  muitos deles ainda eram serviçais domésticos.

Ainda compunham essa Ordo mouros e judeus, minorias religiosas 

naturalmente marginalizadas sob o aspecto sócio-político. Em geral, viviam 

nas vilas/cidades e se dedicavam às profissões liberais, a determinados 

ofícios, ao comércio e às finanças. Entretanto, todos eles eram considerados 

súditos do rei e lhe deviam obediência irrestrita.

Do que foi exposto, fica evidente que havia um relacionamento e 

uma interdependência entre todas as ordines ,  conquanto a ação do clero, dada 

a sua função, fosse mais incisiva sobre as outras, pois o pão ou uma peça de 

vestuário podiam faltar, ou o país podia até ser invadido e ocupado 

temporariamente, mas nenhum cristão, gostaria de morrer sem a extrema-unção 

ou iria deixar de batizar os seus filhos.

Apesar, porém, de o clero gozar de tamanha influência, isso não 

significa que sempre houve uma convivência pacífica entre ele, a nobreza e a 

terceira ordo. A história do período em apreço registra, aliás, inúmeros 

conflitos, especialmente entre o alto clero e dignitários pertencentes às outras 

duas ordines ,  no que se refere à disputa pelo espaço político e econômico. 

Porém, no caso específico que iremos mostrar mais adiante nesta 

dissertação, o dos monges de Alcobaça, sempre houve um relacionamento 

amistoso, entre eles, a alta nobreza e a realeza. Por sinal, D. Afonso Henriques 
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(1139-1179) doou para os cistercienses as terras onde o mosteiro de Alcobaça 

foi fundado.

1.3 O Estado e as Relações de Poder

“Um Estado funda-se: começa a exist ir de um momento para 
o outro. Um nação brota lentamente, reúne aos poucos os 
elementos consti tuintes, passa por fases mais ou menos 
claras, pode até  sofrer avanços e retrocessos.”

(José Mattoso. Cluny, Crúzios e Cistercienses na 
Formação de Portugal .  p.102)

Portugal surgiu como Estado independente no contexto da 

Reconquista23 e logo se constituiu no “país da Europa que, como nação, 

mantém há mais séculos uma fronteira que se pode classificar de estável. 24

Agora, iremos caracterizar as relações de poder que vigoravam em 

Portugal na transição do século XIII para o XIV, tendo em mente propiciar ao 

leitor uma visão, ainda que abrangente, da organização do Estado no momento 

em que o poder central começou a se consolidar e a se impor sobre os demais 

poderes regionais ou locais.

                                        
23 A reconquista  não consti tui  um acontec imento em benefíc io  dire to  da Igreja,  mas 

especia lmente “para o  a largamento de  um reino por  ela reconhecido.  À luz  da  
espir i tualidade coeva, o  obje tivo da  formação de Portugal  era  idênt ico ao da Cruzada  
contra os infiéis”.  Cf. :  SERRÃO, J .  V.  História de Portugal .  p .  92.  

24 BRITO, R.  S.  Portugal:  perfi l  geográfico .  p .  I I .
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O regnun de Portugal e a monarquia portuguesa surgiram 

oficialmente em 1179, quando Afonso Heriques obteve do papa Alexandre III 

(1159-1181) o reconhecimento do título de rei que já portava há algumas 

décadas, após ter proclamado a Independência do condado portucalense do 

reino de Leão e Castela, governado por seu primo Afonso VII, de quem 

igualmente era vassalo. Ademais, esse reconhecimento também se deveu ao 

fato de Afonso I ter reconquistado boa parte do atual território português aos 

mouros, colocando-o sob a proteção da Santa Sé. Por sinal, todo o processo de 

reconquista consumou-se definitivamente em 1248, durante o governo de 

Afonso III (1248-1279).

Ora, como vimos páginas atrás, o regime político vigente em 

Portugal durante a Idade Média foi o monárquico, isto é, o poder supremo 

governamental era vitalícia e hereditariamente exercido por um rei.

Especialmente no período que estamos analisando, vale afirmar 

que o monarca detinha um poder indiscutível, pois derivava diretamente de 

Deus. 

Essa doutrina sobre o direito divino dos reis  obtivera entre nós 

particular  aceitação sobretudo desde f inais  do século XIII,  inti tulando-

se o soberano rei  de Portugal “pela graça de Deus” no protocolo das 

cartas, do mesmo modo que governava e legislava invocando a sua 

infalibil idade ao proclamar a sua “certa ciência” e o seu “poder 

absoluto”. 25

                                        
25 MORENO, H. B.  Exilados,  Marginais e Contestatários na Sociedade Portuguesa 

Medieval. p.  78.
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O rei era, portanto, o suserano de todos os homens que habitavam 

o seu reino, e exercia plenos poderes nos aspectos político e militar, se bem 

que necessitasse, em grande parte, do apoio do alto clero e da nobreza militar. 

A ele competia, por intermédio de seus oficiais, administrar a justiça e cunhar 

moeda, direitos que a coroa sempre reservou para si.

A autoridade da coroa manifestou-se com rigor durante o longo 

reinado de D. Dinis que se aproveitou do apoio dos concelhos para reagir à 

tendência desagregadora dos segmentos privilegiados que desejavam a sua 

parcela própria de poder.

D. Dinis, tendo em mente que o “Estado não pode subsistir nem 

exercer as suas funções específicas sem montar uma administração eficaz e 

uma burocracia centralizadora e sem exercer um papel orientador na política 

interna e externa do país”26, imprimiu transformações significativas nas 

relações de poder.

Tratando do reinado de D. Dinis, temos que,

sobre todalas cousas amaua muito a justiça, e defendia muito os 

lauradores, que lhe não fizessem mal, auia gram saber. Aos proues e 

mingoados sostinha. Ele foy de gram governamento em sua fazenda, 

enquanto reynou. E todalas leis,  que punha por prol da sua terra, fazia 

muito beem guardar, e ele foy mui riquo em as gentes de seu regno em 

seus dias, e foy tam liberal  que per todo mundo falauam em sua 

grandeza.. .  E com direito e verdade defendeo sempre sua terra , nom 

                                        
26 MATTOSO, J .  Identif icação de um País . p.  61.
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deixando dela perder nenhuma cousa, antes acrescentou em seu regno 

muitos lugares e fez em ele muitas pouoações. 27

Essa visão que o cronista do século XV nos apresenta evidencia 

que a administração de D. Dinis caracterizou-se por uma seqüência de êxitos 

nos diversos aspectos da organização sócio-política, fato que ocorreu em parte 

exatamente devido à busca de atender à totalidade das exigências das diversas 

camadas sociais, inclusive dos lavradores. 28

Por isso, os últimos anos do reinado de D. Dinis (1325) podem ser 

considerados, “sobretudo o momento final do período de criação e montagem 

dos principais órgãos do Estado monárquico português, agora dotado de 

instrumentos eficazes de centralização.”29

Nesse aspecto, José Mattoso salienta que

ao mesmo tempo, os soberanos procuram por todos os meios controlar  

a polí t ica em todo o país ,  exercer a autoridade mesmo em nível local ,  

tomar posse da administração da justiça,  aumentar  o patr imônio régio, 

multiplicar os seus rendimentos, criar uma legislação e aplicá-la.  Para 

isso chegaram a entrar  em confli to aberto com ricos-homens e com o 

alto clero. 30

                                        
27 TAROUCA, C.  S.   (org.)  Crónica dos Sete  Primeiros Reis  de Portugal. p.  4-6.
28 Veremos com detalhes os  aspectos da administração de D.  Dinis,  no que refere à questão 

agrár ia ,  no terceiro  capítulo  dessa  dissertação.  
29 MATTOSO, J .  Identif icação de um País . p.  65.
30 MATTOSO, J .  A Nobreza Medieval Portuguesa,  a  Família  e o  Poder .  p .  278.
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Conquanto o processo de concentração do poder sob o controle do 

Estado estivesse sob o comando de D. Dinis, é preciso salientar igualmente a 

importância das cortes e dos concelhos como instrumentos dessa política 

régia. As cortes eram reuniões convocadas pelo monarca para tratar de 

questões político-administrativas, religiosas e econômicas de interesse do 

reino, delas tomavam parte nobres, eclesiásticos, cavaleiros e procuradores 

dos concelhos, alguns por direito a sua condição sócio-política, outros por 

convocação do próprio rei. As decisões tomadas em cortes em geral tinham 

força de lei.

Quanto aos concelhos, tinham um caráter local, tendo por 

representantes os juízes. Em termos medievais, consilium significa conselho, 

ou seja, uma reunião, uma assembléia, cuja finalidade era aprovar, rejeitar ou 

discutir os problemas vivenciados pela comunidade.

A esse respeito, António Borges Coelho salienta que 

o alcance fundamental  deste novo órgão polí t ico e mili tar é que só ele 

consegue quebrar o monopólio da terra, garantia,  preocupação e base 

do poder econômico-social  da classe senhorial .  Também só ele permite 

que os ex-servos se considerem livres e imponham o reconhecimento 

da sua l iberdade pessoal para lá das servidões que a terra ocultava. 31

Sob o aspecto administrativo, o foral era a 

                                        
31 COELHO, A. B.  Comunas ou Concelhos. p.  155.
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ossatura legislativa dos concelhos e das urbes que o encabeçavam, não 

eram, todavia, a única fonte de direito. Outros mecanismos legais ,  

outros códigos, moldavam igualmente a vida concelhia, se bem que o 

foral  fosse o principal código do município. 32

Os bispos também desempenhavam um papel político decorrente 

da plenitude do poder sacerdotal que exerciam, porque, ainda durante o 

governo de D. Dinis, exerciam o poder judiciário, não só sobre questões 

religiosas, mas também sobre causas civis, em toda a sua diocese. Por 

extensão, 

a paróquia em todo o Portugal exist ia como unidade mínima de 

administração, já que o religioso era a base freqüente do poder civil .  

As paróquias agrupavam-se em bispados, cujo número, durante a Idade 

Média,  foi  de nove: Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego, Lisboa, 

Porto, Silves e Viseu.33

1.4 A Economia

"O Ocidente Medieval é um mundo à beira do l imite , 
incessantemente ameaçado pelo risco de a sua subsistência 
deixar de estar garantida - um mundo em equilíbrio 
marginal.”

(Jacques Le Goff.  A civil ização do Ocidente Medieval.
p.280)

                                        
32 CARVALHO, S.  L.  Cidades Medievais  Portuguesas. p.  89.
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A economia é o conjunto de elementos necessários à produção e 

distribuição de riquezas. Só podemos entendê-la dentro de determinado 

contexto histórico. Ela acompanha as transformações do homem e da 

sociedade. Como as necessidades humanas e as maneiras de satisfazê-las 

mudam constantemente, é evidente que aquelas próprias do homem medieval 

português não são as mesmas do homem contemporâneo.

Agora passaremos a examinar a organização econômica da 

sociedade medieval portuguesa, isto é, a produção e a circulação de riquezas 

no período em exame. Ressaltamos, no entanto, que sob essa perspectiva 

histórica a abordagem econômica não deve perder de vista o homem e seu 

cotidiano ou, como bem lembra Oliveira Marques, que "os estudos sobre o 

nível de vida devem permanecer sempre na base de uma história econômica 

que pretenda, acima de tudo, ser história e, como tal, ser humana."34

Estamos, igualmente, de acordo com o pensamento de Armando 

Castro, o qual afirma que 

a economia não se l imita à atividade técnica de produção mas às 

condições sociais em que ela se desenvolve e se transforma,  o que 

depende naturalmente tanto das caracterís t icas dos instrumentos 

técnicos uti l izados como das capacidades dos indivíduos que os 

manejam, bem como das condições sociais  do seu controle. 35

                                                                                                                              
33 ALMEIDA,  F.  de.  História da Igreja em Portugal. p.  174.
34 MARQUES, A.  H.  de  O. Ensaios de História  Medieval. p.  45.
35 CASTRO, A. As Idéias Económicas no Portugal Medievo (Século XIII a  XV). p.  24.
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Ao analisar a economia do Ocidente Medieval, Jacques Le Goff 

enfatiza que "a economia medieval é essencialmente agrária e baseia-se na 

terra, que fornece o necessário."36

Ora, Portugal não fugiu a essa regra, especialmente no período em 

apreço (1279 - 1325), tendo em vista as ações políticas da coroa, que visaram 

incentivar a ocupação das terras e o labor agrícola.

Enfim, dentre as atividades econômicas desenvolvidas pela 

sociedade medieval portuguesa, que a caracterizam como uma economia 

fundamentalmente agrária e, simultaneamente, de subsistência, destacam-se 

como prevalentes a agricultura, a pecuária, o artesanato e o comércio.

1.4.1 A Agricultura

“Se pretendermos conhecer e compreender a sociedade 
humana do passado, temos de ter presente que até cerca de 
cem anos atrás a sociedade era predominantemente 
agrária.”

( Bernard Slicher Van Bath.  História Agrária da 
Europa Ocidental .  p.10)

A palavra agricultura, do latim ager ,  significa campo. A 

agricultura é, pois, a arte e a técnica de se cultivar os campos. O cultivo da 

                                        
36 LE GOFF, J .  A Civil ização do Ocidente Medieval.   p .  271-272.
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terra, a lavoura, a cultura constituem um conjunto de operações que transforma

o solo natural, com vista à produção de gêneros alimentícios.

Portanto, na agricultura, o homem está frente a frente com a 

natureza. E 

essa luta do ser humano contra a natureza será tanto mais árdua quanto 

menores forem os seus conhecimentos e mais escassos forem os meios 

técnicos auxil iares de que dispõe. Está  depende do clima, da natureza, 

do solo, das possibil idades de rega e da vegetação natural . 37

De acordo com a opinião de Orlando Ribeiro 

a variedade dos solos, a r iqueza da flora, o caráter  intermédio do 

clima,  que permite  o desenvolvimento e a mistura de plantas de várias  

proveniências, a sucessiva introdução, pelo homem, de muitas espécies 

agrárias , tudo favoreceu o modo de vida dominante nas regiões 

mediterrâneas:  a agricultura. 38

Devido a essa relevância da atividade agrícola, “A história rural 

portuguesa é um domínio aflorado por agrônomos, geógrafos, etnográfos e 

historiadores.”39

Em Portugal, no período em exame, a agricultura foi a principal 

atividade econômica, praticada em todas as regiões, pois assegurava a 

                                        
37 VAN BATH, B.  S.  História Agrária da Europa Ocidental  (500 - 1850) .  p .  12.
38 RIBEIRO ,  O. Portugal o  Mediterrâneo e o  Atlântico. p.  9 .
39 SERRÃO, J .  Dicionário de  História  de Portugal. p.26.
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sobrevivência do homem. Podemos afirmar, pois, que a agricultura se 

diversificava conforme as condições físicas regionais, sendo que o território 

português, sob o aspecto da produção agrícola, pode ser regionalizado em 

cinco sub-regiões, noroeste, norte, sul, Estremadura e Algarve.

No noroeste predominavam, ao mesmo tempo, o cereal de pão e a 

horta (couve, abóbora), sendo essas culturas mantidas pela rega. Os cereais 

eram cultivados apenas em terras enxutas das encostas e a vinha só veio a ser 

introduzida nessa sub-região com a Reconquista, assim como o milho e o 

feijão só passaram a fazer parte da produção agrícola a partir do século XVI, 

fato que libertou a população das fomes do cereal que estava à mercê das 

variações climáticas.

Com o decorrer do tempo e o aumento da população nessa parte do 

território português, o campo foi-se tornando mais complexo, porém, houve a 

predominância das características básicas (rega garantindo o cultivo de cereais 

e hortaliças). Esse processo é normal, tendo em vista que “os ritmos próprios 

da vida rural são talvez os mais lentos da história, atravessando, quase 

imóveis, largos lapsos de tempo.”40

Na sub-região norte,  as culturas eram episódicas, sendo o centeio 

introduzido provavelmente pelos Suevos. A agricultura utilizava o trigo em 

                                        
40 SERRÃO, J .  Dicionário de  História  de Portugal .  p .16.
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torno de alguns centros importantes (depressões interiores) e os cereais 

miúdos nas montanhas e nos planaltos. No uso do solo, prevalecia o esquema 

tradicional, ou seja, a alternância entre cultivo e pousio. O cereal mais 

importante dessa sub-região era o centeio. Esse cereal adapta-se a terrenos 

menos férteis (se comparado ao trigo), bem como suporta, melhor do que 

qualquer outro, as variações de temperatura.

No sul, os solos pobres impõem longos pousios, assim como a 

menor quantidade de chuvas e a maior duração das secas impõem o uso da 

rega, especialmente nos arredores das aldeias. Nessa sub-região, 

predominavam os campos arborizados 

ao sul  da cordilheira central ,  na parte interior ,  no Ribatejo ao sul  do 

r io,  no Alentejo, dominavam campos contínuos, abertos, umas vezes 

completamente nus ( terra campa), outras com azinheiras e sobreiros 

esparsos (montado), outras ainda com olival  espontâneo ou plantado. 41

Quanto à Estremadura (região de particular interesse para este 

estudo), destacamos que aí predominava grande diversidade de culturas. A 

diversidade e o êxito na produção agrícola dessa região deveu-se, em grande 

parte, à atuação dos monges cistercienses do mosteiro de Alcobaça, “que 

assegurava a exploração de algumas das regiões melhor cultivadas e 

aproveitadas do Reino.”42

                                        
41 SERRÃO, J.  Dicionário de  História  de Portugal .  p .  63.
42 MARQUES, A.  H.  de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal. p.  74.
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Fica, portanto, evidente que nessa região ocorrem os campos de 

policultura e destacam-se “as grandes obras, de enxugo (desde os paúis dos 

frades de Alcobaça na Idade Média até a lezíria de Loures nos nossos dias), 

arroteias nos areais da beira mar nas serras calcárias, pela maior parte ainda 

domínio do pastoreio de ovelhas.”43

Dentre os produtos agrícolas cultivados nesta região destacam-se 

a vinha, cereais (trigo, milho), grandes e diversificados pomares e também as 

hortaliças. Os coutos de Alcobaça e outras zonas mais para o sul “achavam-se 

bem cultivados de pão, possuindo solos de elevada produtividade.”44

Numa escala quantitativa da produção agrícola na região da 

Estremadura, “teríamos assim o trigo como o cereal mais cultivado, com quase 

metade da produção, seguido do milho, da cevada e de uma insignificante 

colheita de centeio, a que se juntavam algumas leguminosas.”45

Quanto ao Algarve, é necessário destacar que os terrenos dessa 

região são muito pobres, declinosos e cascalhentos e, por isso mesmo, a 

arboricultura predominou, tendo em vista que as raízes profundas das árvores 

ajudam a buscar a umidade nas zonas mais profundas.46

No geral, pode-se afirmar que o Algarve era pobre em cereais e as 

hortas eram cultivadas principalmente em torno das cidades e vilas, tendo uma 

importância apenas local. Dentre os produtos cultivados destacam-se figos, 

                                        
43 SERRÃO, J .  Dicionário de  História  de Portugal. p.  64.
44 MARQUES, A.  H.  de  O. Portugal na cr ise  dos Séculos XIV e  XV. p.  97.
45 GONÇALVES, I .  O Património do Moste iro de  Alcobaça nos Séculos XIV e XV. p.  78.
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vinho, amêndoa e alfarroba. Em síntese, quanto à produção agrícola nessa 

região pode-se afirmar que 

uma sorte de pomar sem rega, às  vezes quase tão denso como uma mata 

cobre o Algarve, desde as plamuras e areias do l i toral ,  pelos relevos 

calcário, até os primeiros contrafortes da Serra do Xisto.  A alternância 

de cereal  e leguminosas (como na Estremadura) aproveita os espaços 

deixados entre as árvores (campos intercalares)  e tem papel restri to na 

alimentação local. 47

Essa diversidade da produção agrícola nas regiões do país ocorreu 

em função das especificidades dos fatores naturais,  sociais e políticos. 

Podemos, portanto, afirmar que o português medieval lutou arduamente para 

vencer os obstáculos impostos pela natureza e tentar produzir o que 

necessitava, especialmente o “pão”. Os documentos, aliás, comprovam esse 

fato. Por isso, alguns historiadores ressaltam que o medievo foi uma 

época que luta desesperadamente por uma auto-suficiência e que não 

se resigna a depender do comércio externo para poder subsist ir ,  em 

oposição a uma Idade moderna que aceita a importação de tr igo como 

norma e a realiza, sem mais se preocupar a sério com a valorização da 

terra e com o aumento da produção dos campos. 48

Essa observação é de suma importância, tendo-se em mente, como 

vimos páginas atrás, o fato de que o solo do norte do país, em função das suas 

                                                                                                                              
46 Assim como as hor tas  da região Sul ,  a  arbor icul tura do Algarve  contou com a influência  

moura .
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condições naturais, era muito desfavorável para o cultivo de cereais, 

especialmente o trigo.

É preciso, portanto, “reconhecer a deficiência das condições 

naturais de Portugal quanto à produção cerealífera, em especial do trigo, um 

fato só testemunhável na época moderna e atribuível aos progressos da ciência 

agronômica.”49

Tais observações, hauridas nas fontes, contribuem, entretanto,

para desmistificar a tese vigente por muito tempo entre um bom número de 

hostoriadores portugueses ufanistas de sua pátria, porém cegos ante a dura 

realidade, segundo a qual “o período medieval surge como verdadeiro paraíso, 

onde a abundância era tamanha que o trigo chegava para as necessidades do 

consumo interno e ainda se exportava largamente.”50

Na verdade, Portugal 

vivia principalmente da agricultura:  cereais ,  vinho, azeite ,  onde se 

dava, consti tuíam a tri logia do lavrador português. Exportava quase 

somente o vinho, às vezes algum azeite ,  muito raramente trigo, porque 

nenhum nem o outro chegavam em regra para alimentar a  população. 51

Nessa época em que a nação viveu quase exclusivamente dos 

produtos da terra, os cereais eram o principal produto alimentar, de modo que 

                                                                                                                              
47 SERRÃO, J .  Dicionário de  História  de Portugal.   p .  64.
48 MARQUES, A.  H.  de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal. p.  15.
49 MARQUES, A.  H.  de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal .  p .  25.
50 MARQUES, A.  H.  de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal .  p .29.
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se cultivava trigo, centeio, cevada, aveia, milho míudo e painço, os quais, no 

entanto, eram insuficientes em face da demanda populacional. Ainda eram 

cultivadas hortaliças, árvores frutíferas, em especial a uva, com a qual ainda 

eram produzidos vários tipos de vinho, a oliveira e legumes.

É oportuno reiterar uma vez mais que a produção desses víveres 

sempre esteve na dependência dos fatores naturais favoráveis ou 

desfavoráveis, tais como as oscilações climáticas, as cheias e as inundações 

provocadas pelas chuvas e pelos rios, o esgotamento do solo etc.

Enfim, quanto ao caráter de subsistência da economia medieval 

portuguesa, é preciso destacar que há nuances de acordo com a situação 

peculiar de cada uma das ordines ,  isto é, para as pessoas que integravam a 

terceira ordo,  aquela expressão deve ser entendida no estrito sentido da 

palavra, quer dizer, tinham o suficiente para viver.

1.4.2 A Pecuária

Pecuária, do latim pecus (gado), é a arte e a técnica do tratamento 

e da criação do gado. Iremos, agora, tratar desta atividade econômica em 

Portugal, durante o período em questão, ainda que de maneira bastante ampla e 

abrangente.

                                                                                                                              
51 MARQUES, A.  H.  de  O. A Sociedade Medieval Portuguesa. p.  2 .
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Inicialmente, destacamos que a pecuária teve um papel muito 

importante na economia medieval portuguesa, tanto na vida dos camponeses 

como na dos grandes fundiários. Especialmente quanto a estes últimos, 

concretizava-se o processo de divisão da propriedade, ou seja, enquanto uma 

parte do terreno era dedicada à produção agrícola, a outra se destinava ao 

apascentamento do gado.

Dentre as funções desempenhadas por essa atividade econômica, 

destacam-se o fornecimento de carne, leite, pele, lã, couro e o próprio 

estrume, que era empregado na fertilização do solo. Os próprios monges de 

Alcobaça eram pastores e usavam a lã na confecção de suas roupas e a pele na 

fabricação de pergaminhos, muito usados no scriptorium alcobacense.

Para além do valor econômico, a pecuária “tinha alto valor social, 

dada a cotação dos equídeos como meio de guerra e de condução, assim como 

dos bovinos, ovídeos e suínos para o sustento e agasalho das gentes citadinas e 

rurais.”52

É comum associar a pecuária à agricultura, ou seja, considerá-las 

como atividades complementares e que normalmente ocorrem num mesmo 

espaço rural. No entanto, esse dado não se aplica à totalidade do território 

português. O exame das fontes revela que tal fato ocorreu no norte, onde não 

apenas a exigüidade do espaço físico obrigava a uma certa convivência, nem 

sempre harmônica, entre a agricultura e os camponeses e a pecuária e os 

                                        
52 SERRÃO, J .  V.  História de Portugal:  Estado,  Pátria  e Nação.   p .  199.
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pastores, mas também porque essa região, desde a sua ocupação, caracterizava-

se por ser “cristã, ruralista, senhorial, em oposição ao sul urbano, bem 

organizado administrativamente e eivado da requintada civilização islâmica.” 53

Oliveira Marques reforça esse ponto de vista afirmando que 

a conservação,  ou aumento das pastagens e,  por conseguinte, da 

r iqueza pecuária do país ,  foi  contrariada pelo incremento das áreas de 

agricultura e pelo surto demográfico, um e outro tradicionalmente 

oposto à l ivre criação de gado. 54

Por isso, no norte, quando principiaram-se as célebres crises 

agrícolas de finais do século XIII e início do XIV, os habitantes da região 

foram tentados a ampliar a área destinada às pastagens bem como os rebanhos 

de bovinos, ovinos, caprinos e asininos, em detrimento da agricultura, de 

modo que 

as terras férteis  para pão,  vinha ou horta converteram-se em pastagens 

ou foram de tal  modo devassadas pelo gado que as suas culturas se 

ressentiram. À medida que a crise se ia mitigando e se intentava uma

recuperação possível ,  a pecuária apresentava-se como um sério 

obstáculo,  dif íci l  de transpor. 55

                                        
53 COELHO, M. H. da C.;  MAGALHÃES, J .  R.  O Poder Concelhio: das origens às Cortes 

Const ituintes, p.  4 .
54 MARQUES, A.  H.  de  O. Ensaios de História  Medieval Portuguesa. p.  28.
55 MARQUES, A.  H.  de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XIV. p.  104.
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Esses fatos, dadas as condições naturais do centro-sul, não 

ocorreram nessa região. Aí, por exemplo, criavam-se eqüinos, e os rebanhos 

ovinos normalmente transitavam de um lugar para outro, buscando relva e 

água. Entretanto, aí também ocorreram conflitos entre proprietários dos 

rebanhos e senhores rurais e seus agricultores, porque nem sempre os 

proprietários fundiários eram pecuaristas.

1.4.3 Artesanato

O artesanato e o comércio eram atividades econômicas que se 

desenvolviam simultaneamente, ou seja, a oficina do artífice era também local 

de venda. No entanto, há alguns elementos que merecem destaque, visto que 

conferem singularidade a essa importante atividade econômica desenvolvida 

no período histórico que estamos abordando.

Inicialmente, buscando caracterizar o locus de predominância 

dessa atividade econômica, salientamos que "é inegável que, com maior ou 

menor peso dos arrabaldes rurais, com maior ou menor autonomia econômica, 

a cidade medieval é o local onde o comércio e o artesanato se desenvolveu 

com maior incidência."56

Especialmente quanto ao artesanato, destacamos que, dentre os 

ofícios desenvolvidos nessas povoações medievais portuguesas, podemos citar,

                                        
56 CARVALHO ,  S.  L.  Cidades Medievais  Portuguesas ,  p .  58.



47

a título de exemplo, ourives, tosadores, carpinteiros, oleiros, tecelões, 

besteiros, sapateiros, almocreves, alfaiates e ferradores.

Embora houvesse essa predominância das atividades artesanais 

nos centros urbanos, todavia, há que destacar as atividades ligadas ao campo, 

ou seja, a produção de azeite e de vinho, a moagem e o fabrico do pão, dentre 

outras.

Na composição da mão-de-obra da produção artesanal, no geral os 

artífices eram homens. No entanto, não se pode deixar de mencionar a 

significativa contribuição feminina. As mulheres auxiliavam no fabrico e na 

venda do pão e havia também alfaiatas, tecedeiras, penteadeiras envolvidas no 

processo de fiação.

Evidentemente, o número desses profissionais que atuavam nos 

centros urbanos variava consoante o número de habitantes das vilas/cidades e 

ao nível do desenvolvimento das mesmas, sendo que 10% no máximo era a 

porcentagem das pessoas que se ocupavam das atividades artesanais.

Os artesãos edificavam suas tendas nas principais ruas das vilas 

cidades, 

as tendas alinhavam-se lado a lado, exibindo à porta os mesmos 

produtos e disputando a freguesia. A tenda, propriedade do mesteiral  

ou alugada, era simultaneamente oficina e loja . O cliente podia às  

vezes controlar  com os seus olhos a qualidade do trabalho e o 
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acabamento do produto, quer se tratasse de um par de sapatos, quer de 

um tonel de vinho.57

O mestre era a categoria mais elevada no grupo ou na hierarquia 

dos artesãos e, para conseguir tal posição era necessário submeter-se a exames 

realizados por delegados régios, que concediam ou não a aprovação.

Os trabalhadores (artesãos) exerciam seus ofícios ao longo do dia, 

iniciando de manhã (nascer do sol) e indo até que chegasse o crepúsculo. 

Eram, porém, considerado dias de descanso os domingos e dias santos. 58

Em suma, o artesanato teve grande relevância para a sociedade 

medieval do período em exame, seja no campo seja nos centros urbanos,  no 

aspecto econômico (alimentação, vestuário, calçado) e mesmo quanto às 

questões militares (fabricação de instrumentos utilizados nas guerras).

1.4.4 Comércio

O comércio constitui uma importante atividade econômica de 

todas as nações, porque não basta produzir víveres e objetos; é igualmente 

necessário fazer com que tais bens circulem e sejam acessíveis à população, de 

modo que possa suprir toda as suas necessidade.

                                        
57 MARQUES ,  A. H. de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV. p.  17.
58 Os fer iados eram pra ticamente todos re l igiosos, a exemplo,  t ínhamos: Páscoa,  Natal  e  

Pentecostes.
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Em Portugal,  à semelhança do que acontecia noutras regiões da 

Europa, as feiras foram uma característica importante no comércio interno.

A origem das feiras medievais portuguesas encontra-se 

intimamente relacionada às festividades celebradas pela Igreja. Tal relação 

torna evidente tendo em vista que 

as romarias, as peregrinações e todas as  festividades religiosas atraíam 

peregrinos vindos de longe, e como o peregrino era também muitas 

vezes um mercador, essas reuniões estavam destinadas a  transformar-

se em centros de troca. 59

Além da função econômica, as feiras possuíam também importante 

papel sócio-cultural, ou seja, propiciavam oportunidades de troca de 

informações entre pessoas de diversas localidades. 

Durante o reinado de D. Dinis, já havia no país um número 

expressivo de feiras, e esse monarca estimulou ainda mais a organização e a 

instalação de outras, por todo o território, fato que revela a importância das 

mesmas, não só para atender às necessidades das pessoas, mas também como 

um meio de incrementar o comércio.

Em importante estudo sobre as feiras medievais portuguesas, 

Virgínia Rau esclarece que

                                        
59 RAU , V. Feiras Medievais  Portuguesas. p.  33.
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as feiras  são um dos aspectos mais importantes da organização 

econômica da Idade Média. Nascidas da necessidade de promover a 

troca de produtos entre o homem do campo e o da cidade, elas  

representam o ponto de contato entre produtor e consumidor, o ponto 

onde se concentrou a vida mercanti l  de uma época em que a circulação 

das pessoas e das mercadorias era dif icultada pela  falta  de 

comunicação, pela pouca segurança das jornadas e pelo excesso de 

portagens e peagens. 60

Embora as feiras medievais portuguesas tenham desempenhado 

papel de suma importância nos aspectos sócio-econômicos do país, ainda 

assim cabe destacar que não exerciam influência em grandes áreas territoriais, 

jamais tendo desempenhado “papel semelhante às de Flandres, ou da França –

nunca deram origem a quaisquer cidades e a posição excêntrica de Portugal 

impediu-as de se converterem em pontos de encontro internacional.”61

Ainda sobre o comércio interno, é necessário diferenciar a feira 

do mercado, pois, embora ambos objetivassem a realização de trocas, isto é, o 

comércio, há, todavia, características que os tornam distintos.

As feiras possuíam um caráter mais abrangente, ou seja, 

envolviam toda a economia nacional, mobilizando mercadores de várias 

regiões e até mesmo de outros países, enquanto o mercado tinha caráter local 

ou no máximo regional. Eram os mercados destinados a prover a alimentação 

da população (carne, cereais etc).

                                        
60 RAU , V. Feiras Medievais  Portuguesas. p.  33.
61 MARQUES , A. H. de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV. p.  143.
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As feiras mais importantes ocorriam anualmente e podiam ter 

duração de até quinze dias ou mesmo um mês, sendo que preferencialmente 

aconteciam em épocas festivas da Igreja (Páscoa, São Pedro, São Miguel, São 

Martinho etc). Já nos mercados eram exercidas as funções comerciais diária ou 

semanalmente.

Uma vez caracterizados os aspectos gerais do comércio interno, 

passaremos à abordagem do comércio externo, ou seja, as relações de 

importação e exportação estabelecidas por Portugal com outros países.

O comércio externo é de suma importância para o momento 

histórico que estamos analisando, visto que Portugal, em função (em grande 

parte) das condições naturais desfavoráveis, possuía um déficit na produção de 

cereais. Portanto, o intercâmbio com outros países era uma opção para manter 

o equilíbrio econômico.

A esse respeito, António Henrique salienta que “é para a 

Inglaterra, portanto, que os governantes vão apelar em tempo de crise ou em 

período de guerra.”62

A Inglaterra exportava principalmente trigo para Portugal, uma 

vez que era grande produtora desse cereal. Além da Inglaterra, o trigo era 

importado também de Castela e da França.

Portugal importava de diversas regiões da Europa e da África: dos 

vizinhos peninsulares, nomeadamente de Castela, comprava artigos têxteis, 
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cereais, couros, metais; da Itália, importava sedas e outros tecidos, armaduras, 

material bélico e especiarias; de Fladres, vinham tecidos, armas e munições.

O comércio realizado entre Portugal e outros países era 

marcadamente irregular. No dizer de Oliveira Marques, 

difici lmente podemos falar  de portos importadores, de regiões 

abastecedoras. Exceptue-se talvez a Flandres, com a qual a intensidade 

dos contatos justificou a fundação de uma feitoria , em fins do século 

XV.63

Os principais produtos portugueses à época em exame eram o 

vinho, o azeite e o sal. Destinavam-se a abastecer os mercados de Castela, 

Flandres, Inglaterra e Alemanha.

O comércio externo português era realizado através da 

orla marít ima, face ao Atlântico, ponto de escala da navegação entre o 

Mediterrâneo e  o norte da Europa, que lhes deu ensejo a exercerem 

uma atividade mercanti l  intensa e a terem voz activa no comércio 

internacional. 64

O fato de realizar o transporte por via marítima era, na verdade, 

uma vantagem para Portugal em relação, por exemplo, ao comércio interno, 

                                                                                                                              
62 MARQUES , A. H. de  O. Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV. p.  158.
63 MARQUES , A. H. de  O. Ensaios de História  Medieval Portuguesa. p.  41.
64 RAU ,  V. Feiras Medievais  Portuguesas. p.  39.
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pois “as comunicações internas eram, muitas vezes, mais difíceis do que as 

rotas marítimas que ligavam nações diferentes.”65

Finalmente destacamos que as transações comerciais 

internacionais eram efetuadas mediante o uso da moeda. Com efeito, 

Portugal acompanhou, desde os finais do século XIII e início do XVI, 

a revolução européia da prata e do ouro, com a cunhagem de dobras, 

l igadas ao sistema muçulmano de amoedação aurífera, e de torneses, 

estes  últ imos integrados no sis tema argentífero contemporâneo, 

nit idamente europeu, após uma primeira fugaz e falhada tentativa dos 

dirrhemes muçulmanos.66

                                        
65 MARQUES , A. H. de  O. Introdução à História  da Agricultura em Portugal. p.  149.
66 FERRO , M. J .  P .  Para o Estudo da Numária de D.  Dinis. p.  216.



2 O ESTILO DE VIDA DOS MONGES DE ALCOBAÇA

"Que homens eram estes, capazes de deixar tais marcas da
sua passagem? Ao f im de vários séculos, o seu poderio 
ainda se atesta em monumentos imperecíveis ,  que se mantêm 
de pé como se fossem os arquivos de um povo de gigantes"

(Assim se expressou a princesa Ratazzi, após visitar o 
mosteiro de Alcobaça, em 1879)

Inconteste é o papel desempenhado pela Igreja na Idade Média, 

seja como veículo propulsor da fé cristã, seja como instituição propiciadora de 

influências nas diversas esferas sociais.

Numa sociedade industrial, marcada pela velocidade acelerada do 

tempo, isto é, o tempo da mídia, das grandes transformações econômicas, 

sociais, culturais e políticas, investigar a vida monástica é simultaneamente 

desafio e fascínio, ou seja, é penetrar num universo de outra mentalidade.

Nesse aspecto, salientamos que o complexo arquitetural do 

mosteiro de Alcobaça, a arte, a harmonia das proporções, em suma, a 
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imponência da abadia na região da Estremadura tem despertado o interesse de 

muitos investigadores.

Todavia, cabe ressaltar que toda e qualquer investigação histórica 

que busque reconstruir aspectos diversos do mosteiro de Alcobaça não está 

isenta de dificuldades e riscos. Isso ocorre porque, embora Alcobaça tenha 

abrigado uma riquíssima biblioteca e respeitáveis cronistas (historiadores) 

como Frei António Brandão, Frei Manuel dos Santos e Fortunato de São 

Boaventura, dentre outros, na atualidade, das obras que existiam na biblioteca 

do mosteiro, quase nada restou e o que temos como fonte e bibliografia 

encontra-se bastante disperso.1

Uma vez coletado o material de pesquisa, resta-nos uma outra 

dificuldade, qual seja, a de discernir a lenda da história, o real da fantasia ou, 

como bem expressou Joaquim Vieira Natividade, "através das lendas que 

envolvem a fundação do mosteiro, e que os cronistas cistercienses 

benevolamente avolumaram, não é fácil, por vezes, estabelecer a rigorosa 

verdade histórica."2

Apesar dessas limitações concernentes à pesquisa de uma temática 

ao mesmo tempo fascinante e complexa, que se encontra situada num tempo 

historicamente recuado, impõe-se a busca da superação de tais desafios.

                                        
1 A maior par te do acervo documenta l  e  bibliográfico sobre o  mosteiro  de Alcobaça  

encontra-se  na Torre do Tombo e na Bibl ioteca  Nacional  de  Lisboa .
2 NATIVIDADE,  J .  V.   O Mosteiro de  Alcobaça:  notas históricas. p.  5 .
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Especificamente nesse capítulo, pretendemos evidenciar o "estilo 

de vida dos monges de Alcobaça" e que, em função desse modo de viver, 

fizeram com que a Estremadura, região na qual o mosteiro foi erigido, 

alcançasse significativos avanços, principalmente no que concerne às 

atividades ligadas ao campo.

Interessa-nos, portanto, desvendar uma questão que, num primeiro 

momento, apresenta-se um tanto contraditória, qual seja, a de saber como foi 

possível, simultaneamente, a "fuga do mundo" – contemptus mundi – e uma 

intensa ação sobre o mesmo.

Noutras palavras, tentaremos explicar como os monges 

cistercienses de Alcobaça, apesar de terem buscado o "deserto" (desertum) 

para viver, exerceram uma enorme influência sobre a sociedade medieval 

portuguesa, em especial no tocante à política agrária de D. Dinis.

Com vista a alcançar esse propósito, iniciaremos nossa análise 

examinando o "estilo de vida" ou o modus vivendi desses monges, pois, 

concordamos plenamente com Maur Cocheril ao dizer que "um mosteiro não 

pode considerar-se como um simples conjunto de pedras. É uma morada que 

ninguém se pode gabar de compreender se não souber quem foram os que a 

ergueram e a moldaram à sua imagem."3

Portanto, na tentativa de saber quem foram os monges de 

Alcobaça, como era o seu cotidiano, como surgiu a ordem cisterciense e qual o 

                                        
3 COCHERIL,  M. Alcobaça:  abadia cisterciense de Portugal .  p .  21.
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papel que eles desempenharam na sociedade medieval portuguesa, durante o 

reinado de D. Dinis, é que iremos desenvolver este capítulo, tratando dos 

seguintes tópicos:

 Os cistercienses;

 Abadia de Alcobaça;

 O estilo de vida dos monges de Alcobaça.

2.1 Os Cistercienses

A ordem cisterciense como um todo não constitui o objeto central 

da presente investigação. Por este motivo, não ambicionamos oferecer neste 

capítulo uma abordagem que examine toda a complexidade da temática. 

Entretanto, é necessário sublinhar que "O monge de Alcobaça era um 

Cisterciense", portanto, a análise do estilo de vida dos monges de Alcobaça 

remete-nos à busca de algumas informações gerais sobre esta ordem 

monástica.

Inicialmente, salientamos que a Idade Média conheceu (em 

momentos diferentes) a origem, o apogeu e o declínio de vários mosteiros e 

até mesmo de ordens monásticas.
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A palavra “monge” vem do grego monachós ,  e significa só, único, 

isolado, solitário. Ela passou a designar, com o desenvolvimento do 

monaquismo cristão, 

o homem que vive para o resto da vida numa comunidade, sob o voto 

de pobreza, castidade e obediência e envolvendo-se fundamentalmente 

na adoração comunitária a Deus, no aprofundamento da espiri tualidade 

pessoal e  em alguma forma de trabalho. 4

Da definição apresentada poderíamos ser levados a concluir que o 

monge é uma pessoa que vive sozinha e exclusivamente para Deus. Essa, 

porém, seria uma conclusão meramente filológica que se respalda no 

monasticismo primitivo. A tradição vê nesse estilo de vida mais do que um 

simples isolamento, no juntar as coisas divididas, no juntar-se com Deus 

formando uma unidade “deiforme.”5

No Ocidente, ao contrário do que ocorreu no Egito, na Síria e na 

Palestina, a vida monástica, sob a forma de cenobitismo, isto é, a vida em 

comum, triunfou sobre o anacoretismo, e os monges passaram a viver em 

comunidade, habitando num conjunto de edifícios, o mosteiro ou a abadia.

Enfim, considera-se o monaquismo medieval latino como “uma 

seqüência ininterrupta, mas dependente das condições históricas e de 

afirmação de uma vontade de retorno a uma verdadeira vida apostólica.” 6

                                        
4 ATTWATER, D. Dicionário de  Santos. p.  27.
5 REGRA de São Bento,  p .  57.
6 BERLIOZ, J .  Monges e Religiosos na Idade Média. p.  7 .
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Esta foi a realidade do monaquismo, testemunhada pelo período 

medieval, cujo palco foi a Europa ocidental - realidade construída ao longo de 

um processo de complexas e contraditórias relações estabelecidas entre os 

mosteiros e a sociedade.

À medida que as contradições se intensificavam, surgia uma nova 

ordem monástica para responder a uma dada realidade histórica. Esse dado irá 

ficar evidente quando estivermos a tratar da origem da ordem de Cister, pois 

ficará comprovado que as reformas ou mesmo o surgimento de novas ordens 

monásticas ocorria para responder às novas necessidades e expectativas da 

sociedade medieval.7 Portanto, essas contradições dizem respeito às rupturas 

ocorridas dentro da própria comunidade monástica, com relação aos princípios 

do evangelho, especialmente a vivência da pobreza. Tal fato ocorreu com os 

beneditinos, os cluniacenses e os próprios cistercienses.

A esse propósito, José Mattoso destacou que, 

apesar do ideal  de imitação dos apóstolos, da penitência no vestir e no 

comer, da renúncia aos bens terrenos e da prática das obras de 

misericórdia, os mosteiros beneditinos antigos e as  ordens e 

congregações fundadas nos séculos XI e XII não puderam evitar  os 

r iscos e ambigüidades da posse comunitária  de vastos domínios e de 

edifícios suntuosos.8

                                        
7 O mosteiro  era o  lugar  onde  as  pessoas deviam buscar  a  perfeição evangélica por  meio de  

uma intensa vida espir i tual  e  de penitência.  Por  isso,  o  viver  monástico devia ser  
radicalmente  oposto  à vida profana,  nesse aspecto,  quando a  comunidade monástica  não 
representava os ideais  dessa perfe ição,  tornavam-se necessár ias  as  reformas.

8 MATTOSO,  J .  O Ideal  de Pobreza e as  Ordens Monásticas em Portugal  durante os  séculos 
XI  - XIII .  In:  Jornada Luso-Espanholas De História  Medieval.  Actas .  p .  664.
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Mas o patriarca do cenobitismo ocidental foi São Bento de Núrsia 

que, além de ter erigido o célebre mosteiro do Monte Cassino, na Itália, por 

volta de 529, fundou a ordem beneditina. Ela floresceu e ocupou posição de 

destaque em todo o Ocidente, entre os séculos VI e XI e, a partir daí, passou a 

conviver com outras comunidades monásticas.

Importa destacar que a própria pessoa de Bento viria a ser familiar 

às pessoas da Idade Média graças, especialmente, aos escritos de Gregório 

Magno, que dedicou um livro dos seus Diálogos aos milagres atribuídos ao 

santo.

Os mosteiros beneditinos desempenharam relevante papel no 

processo de evangelização, bem como na realização de grande obra 

civilizadora, visto que constituíam em grandes centros de cultura no Ocidente 

medieval.

Nos primeiros séculos de existência, os mosteiros beneditinos se 

caracterizavam por uma vida austera, através da qual os monges buscavam 

guardar o rigor preconizado por São Bento, ou seja, visavam à estrita 

observância da Regra escrita pelo próprio fundador da Ordem. 9

                                        
9 Ao longo dos séculos muito  se tem escr i to  sobre  esta regra que na verdade tornou-se  a  

car ta do monaquismo do Ocidente .  Com a descober ta da Regula Magistri ,  contida em 
manuscr i tos dos anos 600,  consta tou-se  que  foram esses escr i tos  de um autor  anônimo 
que  consti tuíram a fonte para São Bento redigir  a  Regra  a  ele  a tr ibuída,  ou sej a,  São 
Bento de ixa de  ser  considerado o autor original  desse texto .
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Desse modo, a espiritualidade beneditina obteve êxito singular no 

Ocidente medieval, sendo que o tempo do monge, de acordo com os princípios 

de São Bento, instituídos em sua Regra, divide-se entre o trabalho manual, a 

oração e a lectio divina10, isto é, a leitura da Bíblia.

Esse equilíbrio veio contrapor-se aos exageros ascéticos 

vivenciados pelos monges do Oriente (padres do deserto) e ao mesmo tempo 

dar uma resposta às necessidades históricas do Ocidente, ou seja, o trabalho 

manual, além de representar a forma mais legítima de ascese, propiciava 

autonomia aos mosteiros ou abadias num contexto de instabilidade econômica.

No início do século X (910), a ordem beneditina passou por uma 

reforma, da qual surgiu o mosteiro de Cluny. A reforma aconteceu 

principalmente porque o luxo e o ócio, haviam substituído o inicial espírito 

austero e humilde proposto pela Regra criada por São Bento. No intuito de 

voltar às origens da vida monástica beneditina, Bernão, abade dos mosteiros 

jurassianos de Baume e de Gigny, juntamente com mais seis companheiros, 

propôs-se a construir um novo santuário, Cluníaco I, uma igreja de dimensões 

reduzidas (35 metros) – isto se a compararmos às vastas abadias do século 

anterior, Centula/Saint-Requier na Picardia, ou Fulda na Alemanha central, 

construídas por Carlos Magno.

                                        
10 A lect io  divina,  segundo nos esc larece José Mattoso,  “não pode se identificar  com o que  

hoje chamamos lei tura espir i tua l ,  nem sequer  qualquer  lei tura contemplativa .  O seu 
objecto  não era consti tuído por  qualquer  l ivro edificante,  mas pe la própr ia Sagrada  
Escr i tura”.  In:  Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa .  p .  345.
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A ordem de Cluny conheceu grande esplendor e se destacou 

sobretudo pela presença de famosos abades (Hugo, Pedro o Venerável),  e 

também por uma intensa dedicação à vida litúrgica.

Esse destaque obtido pelos superiores da ordem ocorreu sobretudo 

em função de uma inegável ação política destes, especialmente no decorrer do 

século X e XI. Essa influência política ocorreu “tanto no plano local como da 

Europa inteira. O abade de Cluny, Pedro, o Venerável, lança-se em perpétuas 

viagens.”11

A vida litúrgica alcançou inegavelmente um lugar privilegiado no

cotidiano dos monges cluniacenses, de tal modo que podemos afirmar que “em 

Cluny, melhor que em qualquer outra parte, pode compreender-se como 

funcionava uma formidável instituição de oração e liturgia.”12

Tal como escreve André Vauchez, 

a oração l i túrgica e comunitária  continuava a consti tuir  o essencial:  

grupos de monges sucediam-se no coro,  como batalhões de soldados na 

l inha de fogo,  procurando oferecer a Deus um louvor ininterrupto e  um 

sacrif ício que lhe pudesse ser  agradável.  Só a realização de tão alto 

desígnio fornecia a justif icação para o fardo de peso sempre crescente 

das observâncias r i tuais. 13

                                        
11 BERLIOZ, J .  Monges e  Religiosos da Idade Média. p.  8 .  
12 HEITZ, C.  Os Construtores de  Cluníaco.  In:  BERLIOZ, J .  (org.) .  Monges e  Religiosos da 

Idade Média. p.  131.
13 VAUCHEZ,  A. A Espir itual idade da Idade Média Ocidental : séc.  VIII - XIII. p.  44.
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Exemplificando essa relevância ou predomínio da oração na vida 

dos monges de Cluny, temos que, “por volta de 1100, a duração total do ofício 

atingia seis horas e meia. Essa liturgia era essencialmente sálmica: em certos 

dias, a comunidade chegava a recitar 215 salmos!”14

A ordem de Cluny começou por ocupar lugar

sem hesitar nas estruturas hierarquizadas que desde os primeiros 

séculos da cristandade latina colocavam os servidores de Deus no mais 

alto grau da escala social .  Aceitou completamente a riqueza, a 

opulência que em cada um dos priorados da congregação a vaga 

contínua das esmolas alimenta. 15

Os monges cluniacenses, dado que se dedicavam à oração e ao 

estudo, não tinham a preocupação de produzir, de cuidar do próprio sustento, 

por conseguinte, era “natural” que fossem sustentados pelos camponeses.

Desse modo, podemos concluir que a reforma cluniacense não 

realizou uma mudança radical em relação aos beneditinos, tendo em vista que 

continuaram a pactuar com um estilo de vida que não condizia com as 

prescrições da Regra de São Bento, como podemos constatar nesta afirmação: 

“quia tunc vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt sicut et Patres 

Apostoli.”16

                                        
14 HEITZ, C.  Os Construtores de  Cluníaco.  In:  BERLIOZ, J .  (org.) .  Monges e  Religiosos da 

Idade Média. p.  136.
15 DUBY,  G. O Tempo das Catedrais . p.  76-77.
16 REGRA de São Bento.  p .  102.
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Foi nesse contexto que surgiu a ordem cisterciense, cujos monges, 

nas palavras de Duby, “não mais aceitavam viver como senhores, alimentados 

pelo sofrimento dos outros, como eram os monges de Cluny, entregaram-se, 

pois, ao trabalho manual.”17

Sob muitos aspectos, os cistercienses diferem dos clumiacenses e 

demais “monges negros”18. É por isso que deram origem ao chamado “Mosteiro 

Novo.”

Essa oposição entre o monaquismo antigo e o novo monaquismo é 

assim descrita por Jacques Le Goff: 

Aos adeptos de uma espiri tualidade em que o essencial é o serviço de 

Deus, o opus Dei ,  a que os monges podem dedicar-se graças ao 

trabalho dos servos,  opõem-se os ardentes adeptos de uma mística que 

une a oração e o trabalho manual,  praticado pelos monges juntamente 

com os conversos, ou irmãos leigos;  aos religiosos animados de uma 

sensibil idade que alimenta o esplendor das igrejas,  do bri lhantismo da 

l i turgia e da pompa dos ofícios religiosos, opõem-se monges 

apaixonados pela simplicidade da vida e pelas l inhas puras e sem

ornamentos.  Contra o barroco românico, que se compraz nos 

sumptuosos revestimentos e nos caprichos de uma ornamentação 

atormentada – a simplicidade do românico é uma invenção sedutora, 

mas anacrônica, do século XX –, Cister  acolhe o gótico nascente, mais  

r igoroso, mais  bem ornamentado, que despreza o pormenor em favor do 

essencial . 19

                                        
17 DUBY,  G. A Europa na Idade Média. p.  45.
18 Os benedit inos foram denominados “monges negros” por  usarem hábito  preto ,  em 

oposição aos cisterc ienses,  chamados de  “monges brancos” porque usavam hábito  branco 
ou cinza.

19 LE GOFF , J .  A Civil ização do Ocidente Medieval. p.  118.
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A ordem cistercense surgiu, pois, com vistas a regressar aos 

princípios do monaquismo, idealizado e efetivado por São Bento, e assim se 

propõe a “resistir às tentações e, para isso, antes de mais nada, é necessário 

fugir para bem longe.”20

Nessa busca de um lugar ideal para a vivência monástica é que 

tem origem a história de cister, do latim cistercium que significa vale, lugar 

afastado, ermo, local designado para o início da ordem cisterciense.

A princípio, poderíamos pensar que essa fuga do contato com a 

sociedade, essa busca do deserto como elemento seguro para viabilizar uma 

perfeita vivência monástica, ao ponto de fazer com que os primeiros 

cistercienses fossem confundidos com os eremitas, tivesse produzido um 

verdadeiro isolamento dessa ordem religiosa.

No entanto, os cistercienses estavam sobretudo atentos às 

prescrições da Regra de São Bento, que afirma: “Otiositas inimica est animae, 

et ideo certis temporibus ocupari debent fratres in labore manuum, certis 

iterum horis in lectione divina.”21

                                        
20 DUBY,  G. A Europa na Idade Média .  P .45.
21 Regra de São Bento,  p .  102.
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Foi exatamente o trabalho manual22, nomeadamente a agricultura o 

elemento que assegurou ao mesmo tempo o êxito da ordem cisterciense e a 

inserção desta no âmbito econômico e político da Idade Média.

A primeira abadia cisterciense, localizada vinte quilômetros ao 

sul de Dijon, França, foi fundada pelo abade beneditino Roberto de Molesme 23

a vinte e um de março de 1098.

O rigor penitencial de Cîteaux não contribuía para o afluxo de 

seguidores. A instituição foi ameaçada de perecer, mas São Bernardo de 

Claraval (1090-1153), graças à sua forte personalidade, ao seu pensamento e 

sua ação pastoral, marcou com seu cunho esta ordem, dando-lhe um novo vigor 

e impulso.

Bernardo de Claraval travou grande luta contra tudo que traía o 

espírito do monaquismo - nesse sentido, foi considerado como “lutador 

infatigável, imbatível, impossível, que se arrastava doente aos quatro cantos 

da cristandade para a moralizar.”24

Foi exatamente esse espírito combativo, de guerreiro, que fez de 

São Bernardo, “sem dúvida alguma, a mais célebre figura da ordem de Cister, 

                                        
22 A propósito  da relevância  do trabalho manual na vida  cotidiana dos monges 

cis tercienses,  Maur  Cocheri l  esclarece que “la règle  de  cî teaux faisai t  du travail  manuel 
une obliga tion”.  Cf. :  COCHERIL, M. Routier des Abbayes cirterciennes du Portugal .  
p .  224.

23 Roberto ,  nasc ido em 1018,  descendia de uma família  nobre  de  Champagne.  Era um 
reconhecido mestre da vida espir i tual .  Com quinze anos de  idade,  ingressou na abadia  
benedi t ina de  Celle ,  da qual  se tornou pr ior  ainda bastante jovem. Foi depois  elei to  
abade  de São Miguel ,  outra casa da  mesma ordem nos confins da  Borgonha.  

24 DUBY,  G. A Europa na Idade Média. p.  45.
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aquela que, tanto no mundo monástico como fora dele, maior projeção 

alcançou.”25

Bernardo reforçou ainda mais a austeridade pretendida pelos 

fundadores de Cister e paralelamente tornou-se o seu maior difusor por toda a

                                        
25 LEROX, G. São Bernardo (1090-1990) . p.  13.
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cristandade – daí a oportuna observação a seu respeito: “se Bernardo de 

Claraval (Clairvaux) não é o fundador da ordem de Cister, é o propagador 

dela.”26

São Bernardo desejava “fazer pender a sociedade inteira para o 

universo monástico.”27 Ora, em parte, ainda em vida, quase pôde efetivar este 

seu projeto, pois quando veio a falecer, em vinte de agosto de 1153 (ano da 

fundação de Alcobaça), os cistercienses já tinham 343 abadias.

Os primeiros mosteiros saídos de Cister foram La Ferté, Pontigny, 

Claraval (com ação de São Bernardo à frente) e Morimond - as quatro mais 

importantes comunidades reuniram-se e redigiram em comum uma Carta de 

Caridade28, a qual fazia de todas as edificações cistercienses uma única família 

monástica.

Nesse processo de consolidação e crescimento da ordem 

cisterciense, coube também um lugar de destaque a Etienne Harding, que foi o 

terceiro abade de Cîteaux e autor da Carta de Caridade.

Mas, como já mencionamos anteriormente, uma das características 

mais expressivas dos cistercienses foi indiscutivelmente o trabalho no campo: 

                                        
26 BERLIOZ, J .  Monges e  Religiosos na Idade Média. p.  7 .
27 BERLIOZ , J .  Monges e  Religiosos na Idade Média. p.  54.
28 A Carta Caritatis foi  elaborada no Capítulo  Geral  de 1119 e aprovada nesse mesmo ano 

pelo  papa Calis to  I I .  Essa car ta concedeu um caráter  singular  à ordem cis terciense  no que  
diz respeito  às questões administra t ivas.  Nesse aspecto,  todos os mosteiros fundados por  
Cister  e  suas fi l iais  foram, desde o  iníc io ,  abadias independentes ,  mas ao mesmo tempo 
unidas entre s i .  Seus abades reuniam-se  anualmente,  em Cister ,  para  o  capítulo  geral .  
Pe la Carta  de Caridade ,  Alcobaça estava  orgânica e canonicamente fi l iada  à abadia  
francesa de  Claraval  (Clara  Vall is ,  Vale da Luz) ,  sendo que  a autonomia  da congregação 
só se  ver ificou em 1567.
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“hum dos maiores serviços que a ordem de Cister apenas instituída fez a toda 

Europa foi o melhoramento da agricultura em todos os Reinos e Estados, que 

lhe permitirão fundar mosteiros.29

Dentre as abadias cistercienses em Portugal,  a mais famosa de 

todas foi a de Alcobaça, cuja história, a seguir, iremos tratar em detalhes.

2.2 A Abadia de Alcobaça 

“A abadia volta a ser uma rocha. A pedra de que é 
construída é mantida em toda sua franqueza, rude. 
Preservavam-se nela os traços deixados pelos sofrimentos 
dos homens.”

(Georges Duby. A Europa na Idade Média .  p.47)

Algumas dentre as enciclopédias especializadas trazem as 

seguintes referências sobre o mosteiro de Alcobaça: “Abbazia cistercense in 

Portogallo, attualmene nella diocesi de Leiria, filiale de Claivaux, fondata dal 

re Afonso Henriques.”30 Ou ainda: “Santa Maria de Alcobaça - mosteiro da 

ordem de Cister, situado na vila a que dá o nome, a igual distância de Lisboa e 

                                        
29 SÃO BOAVENTURA, F.  de.  História Chronológica e Crít ica Da Real Abadia de  

Alcobaça. p.  27.
30 RAZZA, L.  Dizionario degli  isti tut i  di  perfezioni.   p .  478.
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Coimbra, na província da Estremadura, distrito de Leiria e diocese de 

Lisboa.”31

Essas informações sucintas sobre o mosteiro de Alcobaça não 

revelam a enorme riqueza que subjaz, quer na tradição popular quer na 

historiografia concernente ao mesmo. 

Os especialistas discutem, inclusive, a etimologia da palavra 

“Alcobaça”, sem, no entanto, chegarem a um acordo entre si. É comum a 

explicação segundo a qual o mosteiro teve seu nome originado da junção das 

palavras Alcoa e Baça, dois rios da região, em cuja confluência, então, teria 

surgido o grande mosteiro de Cister. É, por exemplo, o que atesta Frei Manuel 

de Figueiredo, cronista do mosteiro: “Alcobaça edificada em terreno baixo, 

toma o nome dos Rios, que a cortão, e he cabeça de uma comarca pertencente 

ao mosteiro do seu nome e ordem de cifter.” 32

No entanto, em torno dessa explicação, ainda persiste uma dúvida: 

teria sido a palavra Alcobaça, desmembrada em Alcoa e Baça, que deu origem 

aos nomes daqueles rios, ou, ao contrário, seus nomes, reunidos numa só 

palavra é que deram origem à designação do mosteiro?

Uma outra explicação etimológica é aquela segundo a qual esse 

nome provém de duas palavras árabes, o artigo al, e o substantivo cobaxa, 

carneiros, isto é, os carneiros. 

                                        
31 ANDRADE, A.  A.  B .  de.  Dicionário da História  da Igreja em Portugal. p.  96.
32 FIGUEIREDO, M.  de. Descrição de Portugal. p.  174-175.
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Manuel Vieira Natividade, aceitando essa explicação como a mais 

plausível para o étimo da palavra Alcobaça, afirmou: 

Em Alcobaça, embora faltem documentos etno e iconográficos da 

permanência  árabe, abundam notas toponímicas de etimologia 

evidente:  Alcobaça, Alfeizerão, Alvorninha,  Aljubarrota, Alpedriz 

etc.,  as  quais ,  l igadas aos castelos de Alcobaça e Alfeizerão, consti tui ,  

de per si ,  boa prova documental  de demorada dominação muçulmana. 33

Uma outra hipótese para explicar a origem dessa palavra é aquela 

segundo a qual o vocábulo remonta aos romanos, que aí estiveram antes dos 

árabes, de modo que ela proviria do termo “Helcobatiae”34, mas há quem 

discorde dessa opinião, dizendo que “não necessitamos de recuar ao tempo dos 

romanos, que erigiram a sua Helcobatiae perto da atual Alcobaça 

estremenha.”35

Para além dessas explicações relativas à origem da palavra 

Alcobaça, há ainda quem acredite que “Helcobatiae é a etimologia mais 

provável”36, todavia, temos de ressaltar que a explicação mais corrente é a 

primeira das que apresentamos, ligada aos nomes dos rios Alcoa e Baça. 

                                        
33 NATIVIDADE, M.  V. Mosteiro e  Coutos de Alcobaça. p.  25.
34 Helcobat iae:  antiga  povoação romana cujas  ruínas,  no entanto,  não coincidem com o local  

onde o  mostei ro  de Alcobaça  foi  edi ficado.
35 MARQUES, M.  Z.  A.  F.  Por Terras dos Antigos Coutos de Alcobaça. p.  5 .
36 VILLA NOVA, Bernardo e VILLA NOVA, Silvino.  Breve História  de  Alcobaça. p.  13.
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Quanto à fundação do mosteiro, Maur Cocheril nos lembra que “os 

cronistas desnaturaram a fundação da nossa abadia ao imaginar fatos 

milagrosos e lendas, mais tarde representados nos azulejos da sala dos reis.”37

Na verdade, a fundação de Alcobaça deveu-se mais a um fato 

político do que religioso, pois era necessário ocupar o espaço retomado aos 

mouros, conquanto D. Afonso Henriques tivesse feito, ainda em Coimbra, 

diante de seus homens e das autoridades eclesiásticas, a promessa de edificar 

um mosteiro no local em apreço, caso viesse a ser bem sucedido na conquista 

de Santarém, o que acabou acontecendo. Mas, quanto à fundação do mosteiro, 

ainda temos que 

independentemente da doação amplíssima que lhes f izera o Sr.  D.

Affonso Henriques, e já depois que elles  t inhão redusido à cultura 

huma boa parte do Ermo, que lhe fôra doado, acudirão muitos 

particulares a fazerem-lhes doaçoens, que conservadas até hoje de um 

modo authentico fazem ver, que tal  era o conceito merecido pelas 

virtudes dos primeiros Monges de Alcobaça. 38

Do que foi exposto, fica não apenas evidente a participação do 

primeiro rei de Portugal na fundação de Alcobaça mas também o espírito 

tipicamente cisterciense segundo o qual as abadias desses monges deviam ser 

instaladas em locais ermos e desabitados.

                                        
37 COCHERIL, M.  Alcobaça abadia cisterciense de  Portugal . p.  25.
38 SÃO BOAVENTURA, F.  de.  História Chonologica e Critica da Real Abadia de  

Alcobaça. p.6.
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Era, também, tradição, assim como nos mosteiros fundados por 

São Bento, que a fundação ocorresse com a participação de doze monges, mais 

o seu abade, devendo colocar se sempre sob a invocação de Santa Maria.

Ainda quanto a esse caráter político da fundação do mosteiro de 

Alcobaça, Alexandre Herculano salienta que “fundar mosteiros era um dos 

grandes meios de povoar os lugares desertos, porque em volta das residências 

monásticas ou monástico – militares a população e a cultura cresciam 

rapidamente.”39

A presença dos cistercienses em Portugal, embora possa ser fixada 

entre 1143 e 114440, no mesmo período em que D. Afonso Henriques, num 

longo reinado de mais de meio século (1128-1185), prossegue a sua política de 

consolidação perante Castela, a atuação significativa dos monges só se torna 

patente nesse território sobretudo a partir do século XIII, em Alcobaça.

O fato das ações dos cistercienses de Alcobaça sobre a sociedade 

portuguesa só se tornarem relevantes a partir do século XIII ocorre em função 

de uma série de dificuldades inerentes aos primeiros anos da fundação.

Dentre essas dificuldades, podemos citar a própria edificação do 

mosteiro, que foi “construído sobre uma plataforma artificial e exigiu 

considerável trabalho”41 e também quanto à mão-de-obra utilizada: “eram elles 

                                        
39 HERCULANO, A. História de  Portugal. v.2,  p .  86.
40 O pr imeiro mosteiro  Cisterciense fundado em Portugal  foi  o  de São João de  Tarouca,  

“atendo-nos às indicações dos documentos,  consideramos Tarouca a primeira abadia  
por tuguesa já fundada cer tamente em abr i l  de 1144.” In:  COCHERIL, M. Abadias 
Cistercienses Portuguesas. 19.

41 COCHERIL ,  M. Abadias Cistercienses Portuguesas. p.  26.
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mesmo em pessoa os architectos e condutores da óbra, conhecedores dos 

variados mistéres e processos de trabalho que se prendiam com a realização de 

uma construção de tamanho vulto.”42

Portanto, a construção do mosteiro foi um processo longo 

(aproximadamente 80 anos) e trabalhoso. Além desse aspecto deve-se destacar 

que na historiografia referente a essa temática e a esse período histórico há 

concordância quanto ao fato de que “o mosteiro teria sido destruído em 1195 

por uma incursão de Sarracenos que matou grande parte dos monges ou mesmo 

toda a comunidade.”43

Enfim, no que se refere à localização do mosteiro, ele se encontra 

limitado a oeste pelo Atlântico e a leste pela Serra dos Candeeiros e está a 

meio caminho entre Lisboa e Coimbra. A propósito, diz Cocheril:  “a serra, o 

vale, o mosteiro fundem-se num todo único.”44

Curiosamente, no tocante às características da igreja do mosteiro 

de Alcobaça, não só é a maior de Portugal mas também se impõe pela

simplicidade e pelo despojamento, refletindo, assim, os aspectos inerentes à 

arte cisterciense, inspirada no que São Bernardo preconizava para seus 

confrades. Por sinal, reparemos à descrição que dela fez Frei Manuel dos 

Santos:

                                        
42 KORRODI,  E.  Alcobaça. p.  12.
43 COCHERIL, M.  Études Sur le Monachisme en Espagne et  au Portugal. p.  199-200.
44 COCHERIL, M.  Alcobaça abadia cisterciense de  Portugal . p.  21.



75

“He igreja de tres  naves feita em forma de crux; toda de cantaria por 

dentro e fora a pedra marmore e tam branca que parece jaspe de Ital ia .  

A capella maior he o t i tulo de crux, o cruseiro os braços e o pé o corpo 

da igreja. He de obra gothica;  e toda igual na altura, a capella maior, o 

cruseiro e as naves;  somente as capellas da charolla,  que vam por 

detras da capella maior são mais baixas;  o tecto he de abobeda, de 

suso e no fecho de todos os arcos tem floroens grandes dourados da 

feiçam de pinhais. 45

Enquanto nas concepções artísticas e religiosas de Cluny, e de 

modo geral dos beneditinos, nada é demasiados belo nem demasiado luxuoso 

para a casa de Deus, “onde o brilho do ouro, a cintilação das luminárias e o 

perfume do incenso concorrem para dar aos que nela penetram um antegosto 

dos esplendores da corte celeste”46, para os cistercienses, especialmente para 

São Bernardo, a austeridade, a ausência de detalhes na decoração das igrejas é 

de suma importância. Por esse motivo, o que identifica as igrejas cistercienses 

é esse “espírito de austeridade levado ao extremo.”47

A abadia de Alcobaça possui valor artístico, histórico e cultural 

internacional e constitui, no conjunto, um dos 

raros monumentos europeus, se não o único, que conserva intacto o 

conjunto das dependências medievais – claustro de D. Dinis,  Capítulo, 

Parlatório e Refeitório.  Tem a maior Igreja em esti lo gótico primitivo 

que os portugueses construíram na Idade Média. 48

                                        
45 SANTOS,  M. dos.  Descrição do Real Moste iro de Alcobaça. p.  24.
46 VAUCHEZ , A. A Espir itual idade da Idade Média Ocidental : séc.  VIII - XIII.  p.  47.
47 COCHERIL , M. Abadias Cistercienses Portuguesas .  p .  23.
48 FERREIRA ,  M. A. P .  T .  Mosteiro de  Santa Maria de Alcobaça. p.  1 .
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2.3 O Estilo De Vida Dos Monges De Alcobaça

"Que religião será esta, que consiste em cavar a terra e 
cortar lenha?”

(Carta de São Bernardo ao monge Roberto)

Não só a vida religiosa, mas especialmente o estilo de vida 

singular dos monges cistercienses de Alcobaça dos primeiros séculos de 

história daquela abadia, os fizeram criadores de um capítulo especial na 

história de Portugal. Por isso mesmo, os historiadores, em geral, reconhecem 

que "em nenhum outro país da Europa a ordem de Cister exerceu uma 

influência tão profunda e tão duradoura.”49

Neste tópico, iremos tratar do estilo de vida dos monges de 

Alcobaça, no período em consideração, procurando mostrar que eles, 

inspirando-se no programa que São Bento legou àqueles que buscavam viver a 

perfeição evangélica, sintetizada no lema ora et labora ,  e tentando revivê-lo, a

                                        
49 COCHERIL, M.  Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. p.  15.
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par da observância da rígida disciplina monástica, sob os aspectos religioso e 

material, contribuíram efetivamente para a edificação da sociedade portuguesa 

de seu tempo.

Destacamos, em primeiro lugar, que a vida comunitária era intensa 

e levada ao extremo. A propósito, Maur Cocheril ressalta que "o monge nunca 

estava só. No dormitório, dormia sobre um enxergão, separado dos seus 

vizinhos por uma divisória de pouca altura. Quando não estava na horta ou nos 

campos, trabalhava em silêncio."50

Para os monges de Alcobaça, o silêncio tinha um valor singular. 

Eram, portanto, rigorosos no uso da palavra sonora, a ponto de codificar em 

sinais as expressões mais utilizadas na comunidade, a exemplo,

por signal de virgen, fecto o s ignal do Sancto,  faze o s ignal de femea 

que he trazer o dedo demostrador pella testa de sobrancelha a 

sobrancelha; por signal de pam, faze signal com anbolos dedos 

polegares e com anbolos demostradores. 51

Ao monge de Alcobaça só era permitido falar sem restrição com o 

abade ou, na ausência deste, com o prior. Portanto, o trabalho cotidiano era 

realizado num silêncio absoluto e somente no Parlatório é que os monges 

podiam conversar entre si.

                                        
50 COCHERIL, M.  Alcobaça abadia cisterciense de  Portugal . p.22.
51 BIBLIOTECA NACIONAL, Lisboa .  Cód.  Alc.  CCCXXXV/ 218.  f l .  164.
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O objetivo dessa vida silenciosa, como nos esclarece Mário 

Martins, era 

poder concentrar-se mais em Deus, que fala em silêncio. Para isso, 

empregavam uma linguagem por sinais  codificados que formam um 

tratadinho à parte,  cheio de pitoresco. Ao lê-lo, podemos ter  a i lusão 

de que essa l inguagem nos distrair ia mais  do que a palavra sonora. 

Porém, devemos lembrar-nos de que os monges estavam já 

acostumados a ela e não a achavam pitoresca. 52

O mosteiro possuía autonomia administrativa local, mas 

simultaneamente era uma casa vinculada à ordem de Cister. Em relação aos 

aspectos administrativos da ordem, ressaltamos que "o Capitulo Geral era 

fempre em Cister, & fe celebrava todos os annos; pelo menos temos noticia, 

que fe celebrou fem interpolação até o anno de 1380.”53

Isso nos leva a crer que, até a data mencionada, os mosteiros 

cistercienses, inclusive os de Portugal, estavam ligados entre si por uma 

organização administrativa e, portanto, o relaxamento dos costumes e a 

indisciplina, tanto da parte dos monges quanto dos abades, estavam sob um 

rígido controle e que os infratores deviam ser rigorosamente punidos.

É isso, aliás, o que estipulava a Carta da Caridade, a Regra 

cisterciense 

                                        
52 MARTINS, M.  Da Vida e da Morte dos Monges de Alcobaça. p.  5 .
53 SANTOS,  M. dos.  Alcobaça Ilustrada. p.  23.
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os monges fogeitos ao feu Abbade; efte ao Abbade P; e todos ao 

Capitulo Geral ,  que feria o fupremo Prelado, & o ult imo tribunal da 

Orde as vizitas dos mofteyros quizerão que foffem dos Abbades 

Padres,  os quaes vizitarião as cazas da fua f i lhação todos os annos 

compoder, & authoridade de inquirir,  castigar & reformar aff im na 

cabeça, como nos fubditos,  aonde viffem fer neceffario. 54

O abade, além de constituir-se em autoridade máxima do mosteiro,

era também vitalício, todavia, se o abade não observasse as prescrições da 

Regra de São Bento, poderia ser destituído do cargo:

Se alguu abbade for achado desprezador da Santa Regla ou trespasador 

della ou consintidor nos pecados de seus frades, o abbade da egreja 

madre per sy ou per sey prior ou como melhor poder ho amoeste ataa 

quatro vezes que se emmende; e se asy se non quiser  correger nem 

leyxar de sua võotade a abadia, entom ajunte alguu conto dabbades de 

nossa congregaçom e removao e t ire de seu officio assy como 

traspassador da Santa Regla. E depoys enleya outro que seja dino com 

conselho e võotade do mayor abade e dos monges daquela egreja e com 

os abbades della,  se os tever, ensembra segundo acyma dicto he. 55

Fazia igualmente parte da vida monástica consagrar algumas horas 

do dia à oração: "sete vezes por dia, a horas determinadas,  entravam em fila na 

Igreja para orar. Reuniam-se no coro sentados frente a frente, por ordem de 

idade."56

                                        
54 SANTOS,  M. dos.  Alcobaça Ilustrada. p.  18.
55 BIBLIOTECA NACIONAL, Lisboa ,  Cód Alc.  CCCXXVI/73.  fl .  105.
56 FERREIRA, M.  A. L.  P .  da T .  Mosteiro de Santa Maria de  Alcobaça. p.  38.
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É exatamente essa intensa vida de oração que impõe aos monges 

cistercienses de Alcobaça um rigor quanto à questão de horário, pois

a huma ora e meia depois da meia noite tocam as matracas a espertar; e 

dando as duas oras entram os monges a matinas;  sem haver jamais dia , 

ou solene ou feriado,  de veram, nem de inverno em que se relaxe o 

r igor dessa ora.57

Podemos concluir que a oração era de suma importância na vida 

do monge de Alcobaça, o que, no entanto, não o excluía do dever do trabalho. 

Por isso, os monges salmodiavam, mesmo nas granjas longínquas: 

e sse lavrarem fora dos termos do moesteiro, e nom ouverem de víír  ao 

moesteiro aas horas, rezem hi as  oras, e depois  tornem a sseu lavor. E 

acabado o lavor façam guardar essas ferramentas, aly honde as sooem 

de tomar pera o lavor,  ou as dem ao prior ,  t iradas as tesoyras e os 

sachos,  e  as forcas e os forcados e os ancinhos e as foucinhas as  quaes 

per todo tempo da tosquia dos gaados e da sacha e do pam, e outrossy 

da sega das messes, cada huum deve de guardar junto com o sseu 

leyto.58

Conquanto a função "natural" dos monges fosse a oração por si 

próprios e pelos outros membros da sociedade, indiferentemente, bellatores ou 

laboratores ou ainda os demais oratores ,  vimos que os cistercienses, desde 

que surgiram como ordem, assumiram a faina agrícola como uma característica 

de sua maneira de viver. Com efeito, 
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por toda parte, desde meados do século XII,  da Grã-Bretanha à 

Polônia, da Suécia à Itál ia,  a Europa recebeu os monges que, no 

período áureo da sua expansão, levaram consigo duas notáveis  

contribuições para a história da humanidade e das suas vitórias:  o 

gótico incipiente dos seus mosteiros,  e as  novas concepções 

agronômicas que fariam das suas granjas autênticas escolas práticas de 

agricultura.59

O trabalho agrícola dos monges era realizado nas granjas. Estas 

eram unidades agrícolas autônomas, exploradas diretamente pelos religiosos, e 

sob a administração centralizada, exercida pelo abade do mosteiro. Tais 

unidades de produção 

compreendiam uma superfície considerável,  em geral  de duzentos a 

trezentos hectares, que, em vez de ser dividida em dependências, era 

explorada sob a vigilância dum monge (grangiarius) ,  pelos conversos 

ou mesmo por forasteiros empregados como operários agrícolas. 60

Quando nos deparamos com esta assertiva de Pirenne, renomado 

estudioso da História Econômica, inclusive do medievo, nos veio à mente uma 

indagação: os monges de Alcobaça, àquela época, avançaram nas relações de 

trabalho entre si, dignificando-o, ou, por outro lado, simplesmente

                                                                                                                              
57 SANTOS,  M. dos.  Descrição do Real Moste iro de Alcobaça. p.  80.
58 BIBLIOTECA NACIONAL, Lisboa .  Cód.  Alc.  CXLIII  /  278.  f l .  56.
59 GUSMÃO, A. N.  de.  A Real Abadia de Alcobaça. p.  40.
60 HENRI,  P .  História Econômica e Social  da Idade Média. p.  74.
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implantaram, no âmbito da ordem, uma "divisão de classes"? Ademais, 

compulsando as fontes e a bibliografia sobre a vida monástica cisterciense, e 

em particular na mencionada abadia, nos deparamos com o fato de que, nos 

mosteiros da ordem havia dois tipos de religiosos: os monges do coro e os 

irmãos conversos, os fratres conversi.

Ora, os monges do coro, por exemplo, que vestiam um hábito 

específico, durante as celebrações litúrgicas e a recitação do Ofício Divino 

ocupavam o topo da nave eclesial. Habitavam numa ala própria, onde estavam 

localizadas a sala do Capítulo, o dormitório, o parlatório, o refeitório, a 

biblioteca e a sala de trabalhos. Os conversos, por sua vez, além de no templo 

ficarem no centro dele, no mosteiro ocupavam uma ala específica, destinada 

aos mesmos, em que havia apenas o dormitório e o refeitório comuns.

A comunidade monástica de Alcobaça era constituída, portanto, 

por religiosos de votos perpétuos (monges do coro), os irmãos conversos, que 

não tinham votos perpétuos, e os noviços, que estavam em processo de 

formação, sendo que todos deviam obediência ao abade.61

Ainda sobre a participação dos monges conversos no processo de 

trabalho, José Mattoso destacou que "uma das características dominantes dos 

monges brancos é o facto de terem concedido nas suas comunidades um lugar 

                                        
61 Abade:  do aramaico Abba (pai) ;  lat inizada em abbas,  abbat is,  s ignifica  pai  espir i tual ,  

por tanto,  abades são os servos de  Deus considerados como par t icipantes privilegiados da  
paternidade divina,  especialmente pelos dons e car ismas.  São Bento fez de  cada  moste iro  
uma comunidade autônoma através do voto de estabi l idade dos monges,  deu ao respectivo 
super ior  o  nome de  abade.  Não obstante  o  amplo poder  que lhe era concedido,  devia  
tratar a  todos como verdadeiro  pai .  O abade  era vital íc io  e elei to  pelo  re l igiosos da  
própria comunidade.
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da maior importância aos irmãos conversos, que não sabiam latim e estavam 

encarregados dos trabalhos manuais."62

Do que foi exposto, ficam evidentes diversos pontos que 

diferenciam o monge do coro do converso, inclusive a formação. A esse 

respeito, André Vauchez esclarece que 

a maioria dos monges de coro era originária de famílias nobres:  com 

efeito,  em numerosos mosteiros, as crianças oferecidas pelos seus pais  

– os oblatos – só eram aceitos se possuíssem um dote, além disso, para 

saberem ler lat im, precisavam de ter estudado, o que nesta época só 

era possível  – com algumas i lustres excepções no meio senhorial . 63

Exatamente em função dessa diferença de formação, a distribuição 

de tarefas em Alcobaça visava a atender a essa realidade, ou seja, havia,  além 

do trabalho no campo, importantes atividades desenvolvidas no próprio 

mosteiro, dentre elas destaca-se a ação dos copistas, que se ocupavam em 

traduzir e copiar os famosos códices alcobacenses.

Sobre o trabalho desenvolvido pelos monges na biblioteca do 

mosteiro, é oportuna a observação de Mário Martins, que nos lembra que “não 

era copista um monge qualquer e muito menos tradutor. Às vezes, chegavam a 

pôr à margem observações de ordem teológica, como na versão da vita 

christi .”64

                                        
62 MATTOSO, J .  Cluny,  Crúzios e Cistercienses na Formação de  Portugal. p.  120.
63 VAUCHEZ , A. A Espir itual idade da Idade Média Ocidental : séc.  VIII - XIII. p.  41.
64 MARTINS , M. Da Vida e da Morte dos Monges de Alcobaça. p.  12.
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Indiferentemente, a disciplina monástica, inclusive o regime 

alimentar, era comum para toda comunidade

que os mõges, ou converfos,  que fem necefsidade comerem carne por 

cada huma vez, que jejuem tres dias apão, & agoa, com difciplina em 

capitulo os mefmos tres dias;  mas os abbades que tambem os comerem, 

que fejão obrigados a fo os jejuns. 65

Na verdade, os monges de Alcobaça, lavrando o campo com as 

próprias mãos, propriis manibus ,  deram à faina agrícola um novo sentido 

social, pois tal gesto possuía tanto um valor econômico, o de sustentar a 

comunidade em que estavam inseridos, como um valor simbólico e religioso, 

uma vez que ofereciam a dureza do seu trabalho, herança de todos os filhos de 

Adão, como um sacrifício de louvor a Deus, de modo que o labor e a oração 

assumiam uma dimensão única e inseparável.

Manuel Vieira Natividade, a propósito, esclarece que: "com o 

século XIV, chegou a ância de trabalho, e eram os monges, pessoalmente, os 

trabalhadores. Dispersos pelas Granjas e quintas dos Coutos, aí se entregavam 

às durezas de todo trabalho agrícola, acompanhados dos noviços."66

Igualmente o cronista do mosteiro de Alcobaça ressalta que os 

monges trabalhavam a terra:

                                        
65 SANTOS,  M. dos.  Alcobaça Ilustrada. p.  46.
66 NATIVIDADE, M.  V. Mosteiro e  Coutos de Alcobaça. p.  67.
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he igualmente certo que não só os monges distr ibuídos pelas granjas 

do mosteiro,  mas também os serviçaes, que os ajudavão em seus 

trabalhos,  acudião nos Domingos e dias Sanctos à Igreja do Mosteiro 

em satisfação do Preceito Eclesiástico, e que da mesma Igreja lhes 

erão levados os Sacramentos, se porventura algum caso repentino os 

impedia de serem conduzidos para o mosteiro. 67

Do que foi exposto, fica evidente que os monges, com votos 

perpétuos ou não, não só dignificaram o trabalho, pelo seu próprio exemplo, 

mas também mantiveram com os camponeses, colonos e agregados que 

trabalhavam em suas terras um tipo de relação de trabalho diferente do que, 

até então, era praticado pelos nobres e reis. Para além disso, não deixaram de 

lhes prestar assistência material e espiritual: "elles provião os Lavradores de 

instrumentos e utensilios necessarios, adiantando sementes, administrando-

lhes gratuitamente os sacramentos, e acudindo-lhes com tudo o que era preciso 

em suas enfermidades."68

Com certeza, se estas não tivessem sido a mentalidade e prática 

vigentes em Alcobaça, no tocante à importância da pessoa do colono, que 

"tinha ali a sua disposição todo material para a agricultura, e as próprias 

sementes em anos de escassas colheitas"69, essa abadia não teria rapidamente 

acumulado um patrimônio tão rico e próspero e se tornado famosa.

                                        
67 SÃO BOAVENTURA, F.  de .  História Clronologica e Crít ica da Real Abadia de  

Alcabaça. p.  36.
68 SÃO BOAVENTURA, F.  de .  História Clronologica e Crít ica da Real Abadia de  

Alcabaça. p.  37.
69 NATIVIDADE, M.  V. Mosteiro e  Coutos de Alcobaça. p.  36.
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Concluindo este assunto, o renomado medievalista português, José 

Mattoso, afirma ainda que

é por intermédio de Cister  que os membros das classes inferiores 

acedem, pela primeira vez, a um tipo de espir i tualidade pessoal,  que 

contrasta com a religiosidade mítica praticada desde tempos 

imemoriais.  É por intermédio de ações desse género que o campesinato 

vai  emergindo dos esquemas e valores impostos pelo grupo, e 

caminham para a aquisição da consciência de si mesmos. 70

Voltando, pois,  ao tema que tratávamos antes, a saber, o trabalho 

agrícola desenvolvido nas granjas, ressaltamos que o seu período áureo de 

florescimento ocorreu "na segunda metade do século XIII e princípio do 

seguinte", e que "elas pontuavam a extensão dos coutos - com particular 

insistência na área cincunvizinha do mosteiro."71

Iria Gonçalves também nos oferece uma visão a respeito das 

potencialidades agrícolas do domínio alcobacense, dizendo que 

incluía  em si todas as possibil idades econômicas que a Idade Média 

conhecia . Todas as culturas que a nossa terra então comportava se 

casavam umas com as outras, interpenetrando, mas guardando uma 

ordem bem visível  na distr ibuição. 72

                                        
70 MATTOSO, J .  Cluny ,  Crúzios e Cistercienses na Formação de  Portugal . p.  298.
71 GONÇALVES, I .  O Património do Moste iro de  Alcobaça. p.  137.
72 GONÇALVES, I .  O Património do Moste iro de  Alcobaça. p.  130.
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Dentre as culturas desenvolvidas na região da Estremadura e que, 

direta ou indiretamente, receberam a ação dos monges de Alcobaça, merece 

uma referência especial a produção de enorme variedade de frutas, 

nomeadamente, figo, ameixa, maçã e pêra. Os pomares normalmente eram um 

prolongamento das granjas.

Em síntese, a oração, a disciplina rigorosa, o silêncio e o trabalho 

manual, especialmente o agrícola, foram o caminho que os monges de 

Alcobaça escolheram para tentar reviver as prescrições da Regra de São Bento, 

bem como as determinações da Carta de Caridade, comportamento que 

igualmente se constituiu em modelo de edificação para os fiéis que viviam na 

região da Estremadura bem como em fator de progresso tanto para a mesma, 

como para a sua pátria, como teremos ocasião de verificar no próximo 

Capítulo.



3 A PARTICIPAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO DOS MONGES 

DE ALCOBAÇA À POLÍTICA AGRÁRIA DE D. DINIS

Ainda hoje, ao final do século XX, os problemas relacionados com 

a agricultura, por exemplo, a superação dos obstáculos oferecidos pela 

natureza, a melhora qualitativa da produção, a concentração fundiária nas 

mãos de um número reduzido de pessoas, ainda se revestem dum significado e 

duma importância crucial para o ser humano, pois mesmo considerando o 

grande avanço tecnológico contemporâneo no que concerne ao fabrico de 

máquinas bastante sofisticadas, a par do desenvolvimento e do progresso 

científico no âmbito da agronomia, disponível em muitas sociedades do 

planeta, é da terra que ele tira o seu sustento.

Tanto ou mais relevantes foram esses problemas relacionados à 

agricultura nas sociedades do passado, em que a existência e a sobrevivência 

do homem estava diretamente ligada às condições da natureza e à superação 

dos obstáculos que ela oferecia, pois o avanço tecnológico era rudimentar. Tal 

foi o caso da sociedade medieval portuguesa, inclusive no período histórico 

que elegemos como recorte cronológico para esta pesquisa e posterior 
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dissertação de mestrado, vinculadas ao governo de D. Dinis (1279-1325) que 

tinha como ponto fulcral a ativa participação e colaboração dos monges 

alcobacenses, tendo em vista que “tão intimamente se encontra ligada, nos 

primeiros séculos, a história geral do país que não é possível apartá-la.” 1

O mosteiro de Alcobaça, mesmo antes do período governamental 

de D. Dinis, conforme demostramos no capítulo anterior, era uma abadia 

famosa, que se destacava no cenário português não só pela religiosidade e 

cultura de seus monges mas também pela dedicação com que os mesmos se 

empenhavam em conhecer, estudar e aplicar o saber colhido nos alfarrábios de 

sua preciosa biblioteca às fainas agrícolas, com vista ao aperfeiçoamento das 

técnicas e ao aumento da produção. Por isso, os Cistercienses chamavam a 

atenção da sociedade de seu tempo e de seus dirigentes, fato esse que 

consideramos interferente sobre ambos, quer ao nível das mentalidades, por 

causa do modus vivendi próprio, isto é, ao ver o trabalho agrícola, seja como 

forma ascética de aperfeiçoamento espiritual seja pela importância que lhe 

deram enquanto era uma maneira segura de ter a subsistência permanentemente 

assegurada, quer ao nível econômico, face aos resultados que estavam a obter.

Ademais, é oportuno reiterar que a alta nobreza e o clero regular 

ou secular mantinham estreitas relações sociais, para além do que 

reciprocamente se ofereciam, consoante o papel funcional exercido por cada 

um destes segmentos, uma vez que muitos filhos da primeira abraçavam a 

carreira eclesiástica. Outrossim, dado que o clero, em geral, se notabilizava 

                                        
1 NATIVIDADE,  M. V.  Mosteiro e coutos de Alcobaça. p.  31.
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pela vasta cultura que possuía, muitos de seus membros também eram 

convidados a tomar parte do conselho privado dos reis, quando não exerciam 

tarefas e missões de caráter político-administrativo.

Esses fatores, com certeza, levaram o jovem rei D. Dinis a se 

aproximar dos monges alcobacenses, com vista a implementar sua política 

agrária. Aliás, sirva de exemplo para tanto o que um cronista do mosteiro 

escreveu sobre essa aproximação:

Quando el  Rei D. Dinis ,  em desempenho do seu glorioso t í tulo de 

lavrador, quis  redusir  a cultura o Paul de Ulmar de Leiria,  e reparti-lo, 

depois  de enxuto, por quem o quisesse lavrar ,  encarregou de huma; e 

outra cousa o monge de Alcobaça Fr. Martinho seu Esmoler,  que ambas 

cumprio muito à satisfação Del Rei,  e dos lavradores. 2

Ora, entendemos igualmente que a aproximação, o relacionamento 

e a troca de favores entre pessoas impõem uma contrapartida mútua, por isso, 

uma outra fonte diz que foi 

nos primeiros anos do seu reinado que D. Dinis encarregou o arquiteto 

Domingos Domingues de construir  o pavimento inferior do claustro do 

mosteiro de Alcobaça que tomou o seu nome - Claustro de D. Dinis ou 

Claustro do Silêncio.3

                                        
2 SÃO BOAVENTURA, F.  de.  História Chronologica e Crít ica da Real Abadia de  

Alcobaça. p.  47.
3 VILLA NOVA, B .;  VILLA NOVA, S.  Breve História  de Alcobaça. p.45.
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Entretanto, parece-nos oportuno, antes de analisar a participação 

dos Cistercienses no que concerne à política agrária de D. Dinis, tratar 

primeiramente da mesma. Daí este capítulo ter duas partes: a primeira irá 

abordar a política agrária do Rei, e a segunda tratará de como os monges 

alcobacenses dela participarem ativamente.

3.1 A Política Agrária De Dionísios

Não soe estranho ao leitor designarmos aquele Rei português 

como acabamos de fazer. Baseamo-nos em Francisco Brandão, um dos 

cronistas de Alcobaça,  o qual declara: “nascera o infante o anno que 

apontamos de mil duzentos & feffenta & hum a nove de Outubro dia de São 

Dionifio Aeropagita, e por efta caufa lhe puferão o nome.” 4

Igualmente a respeito desse Monarca, lemos que, “depois da morte 

Del rey D. Afonso, Conde que foy de Bolonha, reynou seu filho D. Dinjs e 

começou de rejnar em ydade de XVIII anos, e foy mjlhor Rey que em Portugal 

ouve até seu tempo.”5

Em referência a expressão utilizada pelo cronista: “milhor Rey 

que Portugal ouve até seu tempo”, esclarecemos que as alusões de cunho 

enaltecedor sobre este Rei são uma constante na historiografia tradicional, o 

                                        
4 BRANDÃO, F.  Monarquia Lusitana. p.2.
5 TAROUCA, C.  S.   (org. )  Crónica de D. Dinis .  p .80.
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que em parte se explica por serem os cronistas da época funcionários régios, 

de modo que, de um lado, estavam comprometidos com a ideologia do Estado, 

mas, de outro, não podemos desconsiderar que, durante esse governo, com 

certeza devem ter ocorrido ao menos alguns aspectos inovadores no que 

respeita à política agrária e agrícola.

Também é um fato assaz corrente na historiografia tradicional 

portuguesa e estrangeira D. Dinis ser alcunhado de “Rei Lavrador”, designação 

que ao menos insinua que ele, antes, tinha optado por dirigir sua atenção para 

uma ação política que lhe pareceu mais importante, ao invés de ter-se 

destacado como um guerreiro, à semelhança de outros reis do medievo em 

geral ou mesmo de sua Pátria. Usamos propositadamente a expressão “tinha 

optado...”, porque, na verdade, sob o aspecto geo-político, é preciso ressaltar 

que a reconquista aos muçulmanos, do atual território lusitano, havia 

terminado em 1248 e eles tinham sido repelidos ou para fora da Península 

Ibérica ou para o sul dos domínios castelhanos. Por outro lado, no tocante ao 

vizinho reino de Castela, com o qual Portugal se limitava ao norte e a leste, 

vale recordar também que as fronteiras portuguesas foram estabelecidas, 

mediante acordos diplomáticos, praticamente quase tal qual se apresentam 

hoje, durante o governo de D. Dinis, antes da virada do século.  No entanto, 

era, preciso sim, consolidá-las, protegendo-as, e a maneira mais adequada de 

se fazer isso consistia em estabelecer núcleos populacionais que se dedicassem 

às fainas agrícolas, atividade essa que, de fato, prende as pessoas à terra.
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Aliás, acerca dos feitos de D. Dinis, sob esse aspecto e outros 

mais, julgamos relevante a minuciosa descrição encontrada na crônica mais 

antiga alusiva a esse reinado: 

pobrou muytos logares e vil las en Portugal e outras cercou muy bem, 

primeiramente:  Miranda; e  Vinhaes;  e Vila Frol;  e a Alfandega; e 

Mirandela;  e Freixio d’Espada Cinta:  e Monforte de Rio Livre;  e 

Montalegre;  e Monçõ; e Villa Nova de Cerveira;  e Villa Real;  e 

Guimarães;  e Bragaa; e o Castelo de Sabugal;  e enadeo en Castelo 

Rodrigo; e Moura e Serpa; e enadeo ê Juromenha; e lavrou Olivença; e 

o Alandroal;  e Veiros;  e Mõforte;  e Açumar; e Evoramõte;  e 

Arrayollos;  e Noudar;  e Villa Viçosa;  e Borva; e o Redondo; e outras 

Villas  e Castellos que nos ainda aquy non dizemos assy em Portugal 

como no Algarve e outras muytas benfeitorias que fez. 6

Ressaltamos que o autor dessas informações, D. Pedro, Conde de 

Barcelos, não precisou recorrer a outras fontes escritas para fazer esse relato, 

pois viveu parte de seu tempo na corte de D. Dinis e por isso escreveu a partir 

de observações próprias e de seus contemporâneos. 

Noutros escritos sobre os feitos de D. Dinis, podemos perceber 

igualmente não só a atuação do monarca nas várias esferas sociais como 

também e principalmente o destaque dado à questão agrária:

D. Dinis  (1279-1325) foi  um modelo de estadista. Fomentou a 

agricultura;  incentivou a distr ibuição e circulação da propriedade, 

favorecendo o estabelecimento de pequenos proprietários;  mandou 

                                        
6 CRÓNICA Geral de Espanha de  1344. v.  4 ,  p .243.
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enxugar pântanos para distr ibuir  a terra  a colonos; semeou pinhais  

(Leiria  etc);  concedeu várias minas e mandou explorar algumas por 

conta própria;  desenvolveu as feiras;  reorganizou a marinha, 

contratando para isso o almirante Peçanha (Pezagno) Genovês, 

resolveu habilmente o problema dos Templários (perseguidos por 

Fil ipe o Belo, rei  de França, que os conseguiu fazer extinguir),  criando 

para isso a  ordem de Cristo;  f inalmente, fundou a Universidade 

portuguesa, primeiro em Lisboa (1290-1308), transferida depois para 

Coimbra.  Mandou traduzir  obras notáveis,  e foi  ele próprio um dos 

poetas mais  dist intos da sua culta e aprimorada corte. 7

Apesar, então, de ter assumido a coroa portuguesa bastante jovem, 

D. Dinis tinha tido uma boa formação intelectual, o que para o seu tempo é 

uma raridade, salvo exceções pontuais, como é o caso de seu avô, Afonso X, o 

Sábio (1221 - 1284 ), e continuou, durante sua vida, a adquirir e a cultivar o 

saber nos seus mais variados domínios, o qual, somado à experiência obtida e 

acumulada durante muitos anos de governo, fez com que ele não só possuísse 

uma visão global muito palpável de toda a situação de seu reino, mas ainda 

tivesse ocupado um destacado papel de estadista na Península Ibérica. Com 

efeito, em raras oportunidades na história lusitana ocorreu 

uma conjuntura em que Portugal tenha podido não apenas subsist ir  

como reino verdadeiramente independente no âmbito da hispânia, mas 

em que seu rei  fosse também considerado como um interlocutor 

essencial  e com uma autoridade respeitada por todos. 8

                                        
7 SERGIO,  A. Breve Interpretação da História  de Portugal. p.  23.
8 MATTOSO, J . ;  SOUZA,  A. de .  História de Portugal. p.149.
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Ora, conforme tivemos ocasião de ver no primeiro capítulo deste 

trabalho, Portugal, no final do século XIII e início do XIV, a exemplo de 

outras nações européias de então, 

era um país de lavradores. O comércio externo constava de produtos da 

terra:  azeite ,  cera,  cortiça, vinho, e as peles de que o gado e a copiosa 

fauna si lvestre facultavam o material .  Com intermitências,  o que 

dependia dos anos de fartura ou escassez,  a cevada e o tr igo. 9

Nesse contexto em que “a agricultura era largamente prevalecente 

face aos outros setores econômicos”10 é que D. Dinis tentou empreender ações 

que visaram a transformar a realidade agrária e agrícola de seu país.

Portanto, é evidente que “Dinis Was Keenly interested in 

agriculture. He drained much flooded land in the region of Leiria, thereby 

preparing it  for cultivation.”11

Mas, para além dessa caracterização mais geral sob os aspectos 

agrário e agrícola de Portugal à época de D. Dinis, só um estudo verticalizado 

da documentação ainda existente e disponível nos arquivos portugueses 

possibilitaria, de fato, uma avaliação mais concreta e objetiva do que era a 

realidade agrária portuguesa naquela época, e a dimensão real que a sua 

política neste setor alcançou, ao transformá-la. Ora, essa tarefa extrapolaria o 

objetivo de uma dissertação de mestrado bem como o prazo regimental para a 

                                        
9 AZEVEDO, J .  L.  Épocas de Portugal Econômico. p.17.
10 COELHO, M. H. da C.  História Medieval  Portuguesa:  guia de estudo. p.  48.
11 ACKERLIND, S.  R.  King Dinis of Portugal and Alfonsine  Heritage. p.10.
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sua elaboração e defesa. Restou-nos, pois,  estudá-las, somente a partir do 

efeito, isto é, as medidas que foram tomadas e os motivos que as ensejaram. 

Ademais, falta, outrossim, uma produção historiográfica recente, quanto à 

temática em apreço.

Por tais motivos, se de um lado, então, não iremos examinar as 

demais políticas de D. Dinis, de outro, porém, temos em mente duas 

observações de historiadores que abordaram a presente temática: a primeira 

afirma que seu governo teve “marca da primeira administração completa que 

houve em Portugal, na elaboração de leis assentes na realidade política, 

econômica e social, assim como na obrigação de seu integral cumprimento”12,

e a segunda, que a atuação governativa desse Monarca representou uma 

“decisiva contribuição para a construção definitiva do Estado português”. 13

Ora, entendemos política agrária como a ação governamental de 

um ou muitos dirigentes de um Estado, à parte as considerações teóricas sobre 

este ou aquele regime político e as formas de governo, dado que não 

interferem no cerne da questão, mediante procedimentos legais efetivos que 

visam simultaneamente à distribuição, ocupação, melhoria e aproveitamento 

do solo com vista à produção agrícola,  a fim de que a mesma não só garanta o 

sustento imediato dos agricultores mas ainda assegure o armazenamento dos 

gêneros alimentícios para anos adversos, face às possíveis intempéries 

climáticas e até mesmo, gere excedentes destinados ao comércio interregional 

ou exterior.

                                        
12 SERRÃO, J .  V.  História de Portugal:  Estado,  Pátria  e Nação (1080-1415). p.247.
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É a partir dessa crença e convicção que iremos analisar a política 

agrária de D. Dinis, talvez até mesmo influenciada pela maneira de atuar desse 

monarca, que dirigiu a nação portuguesa durante quarenta e seis anos, ainda 

que essa atitude pareça um círculo vicioso, em que o sujeito que está a 

investigar sobre um determinado objeto histórico acaba se imbuindo de 

determinadas idéias, face aos documentos e à bibliografia que compulsou. 

Entretanto, ressaltamos, de passagem, que a concepção que um bom número de 

soberanos medievais tiveram da realeza e do poder que exerciam era de um 

serviço que prestavam à nação e ao povo que Deus lhes havia confiado para os 

conduzir para a bemaventurança Eterna. Aliás, para tanto não faltaram na 

Idade Média os muitos Espelhos de Reis em que os autores, regra geral 

eclesiásticos, procuravam formar nessa perspectiva a consciência ética dos 

soberanos, quando, então, ética e política estavam irmanadas.

Reafirmemos, porém, que a análise que iremos fazer adiante foi 

forjada a partir de um conjunto de relações sociais, econômicas, ideológicas, 

políticas, religiosas que se deram num mesmo tempo e local, inserida, 

portanto, numa estrutura histórica, conforme tivemos ocasião de abordar nos 

capítulos precedentes.

Logo, não professamos a opinião de que a análise da história da 

política agrária de D. Dinis e da participação ativa dos monges de Alcobaça na 

mesma seja exclusivamente solitária e pessoal, tanto de tais monges quanto 

desse Rei, porque, no dizer de Oliveira Marques,

                                                                                                                              
13 LACHI,  A.  L.  D. Dinis,  o  Pai da Pátria ,  de Portugal:  a  formação de uma imagem, as 

suas realizações polí tico-diplomáticas e suas repercussões. p.  10.
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hoje interessa-nos muito menos a descrição e a análise da vida dos 

heróis  e dos reis,  não porque os julguemos inúteis ou desinteressantes, 

mas porque a sabemos condicionada pela  economia e pela sociedade. 14

Por conseguinte, ao analisar a política agrária de D. Dinis, não 

estamos igualmente a escrever um texto em louvor e exaltação desse monarca, 

mas sim tentando desvelar e mostrar que, dada uma conjuntura histórica 

específica, as ações do soberano foram ao encontro das exigências duma nação 

e de um povo inseridos no contexto europeu do início do século XIV, marcado 

por constantes crises de abastecimento provocadas, aliás, pelas intempéries 

climáticas e que, simultaneamente, em certa medida, era a continuidade dum 

procedimento, ainda que incipiente, adotado por seu pai, Afonso III.

Isto posto, dentre os recentes trabalhos sobre os problemas 

agrários no período em exame, mencionamos o estudo realizado pela 

professora da Universidade de Coimbra, Rosa Marreiros, a qual, a propósito,

diz: 

um dos aspectos que caracterizam a nossa história econômica medieval 

(e também a da Europa deste mesmo período) é o da forte  concentração 

da propriedade terri torial nas mãos da coroa, da nobreza e da igreja , 

nomeadamente nas desta últ ima insti tuição,  e a maior parte  da 

população que vivia então nos campos não trabalhava terras próprias 

                                        
14 MARQUES, A.  H.  de  O. Ensaios de História  Medieval Portuguesa. p.17
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mas alheias, mediante contratos de aforamento de natureza perpétua ou 

temporária.15

Essa afirmação aponta alguns dados importantes com vista à 

análise de nosso tema, a saber, havia uma concentração fundiária nas mãos dos 

nobres, de eclesiásticos, e do rei; a mão-de-obra camponesa estava a amanhar 

a terra que não lhe pertencia. Podemos igualmente inferir que parte dessas 

terras eram improdutivas, porque não cultivadas, dado que talvez faltasse mão-

de-obra; que os colonos não produziam tanto quanto poderiam, pois lavravam 

a terra pertencente a outrem.

Pormenorizando um pouco mais a realidade fundiária, consta-se 

que 

a propriedade da terra encontrava-se, ao tempo desse rei,  repartida por 

cinco grandes grupos de proprietários, a saber, coroa/rei ,  Igreja (Clero 

regular  e secular e ordens mili tares) ,  nobreza, concelhos,  e não 

privilegiados.16

Como já destacamos anteriormente, dentre esses proprietários, era 

a Igreja a principal detentora dos bens de raiz naquela altura. A esse 

propósito, Iria Gonçalves esclarece que: 

                                        
15 MARREIROS, M. R.  F.  Propriedade Fundiária e Rendas da Coroa no Reinado de  D.  

Dinis. p.427.  
16 MARREIROS, M. R.  F.  Revista Portuguesa de  História . p.1.
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mercê do seu carácter  de imperescibil idade, o processo de acumulação 

de bens nas mãos da Igreja era irreversível  e,  assim, chegado aos 

últ imos séculos da idade média,  o patrimônio eclesiástico era por toda 

parte , deveras considerável. 17

Como tal concentração fundiária aconteceu, bastem mencionar de 

um lado, o próprio caso, aliás como igualmente vimos, do mosteiro de 

Alcobaça, que recebeu muitas doações de terra de D. Afonso Henriques (1128-

1185), de modo que, à época de D. Dinis, já possuía um vasto patrimônio, 

atitude essa que também era comumente praticada indistintamente por 

elementos da nobreza em geral, os quais faziam isso, como o sabemos, por 

variada motivação religiosa, que ia desde a expiação dos pecados cometidos 

até o pagamento de uma promessa, e de outro, mediante a aquisição de terras 

da parte dos eclesiásticos.

O curioso é que essa preponderância econômica que a Igreja foi 

assumindo

em breve se revelou lesiva não só para os interesses das outras classes 

como da própria coroa, motivo porque os nossos monarcas, a part ir  de 

D. Afonso II,  tentaram travar esse processo mediante a promulgação de 

leis contra a amortização. 18

                                        
17 GONÇALVES, I .  Património do Mosteiro de  Alcobaça nos Séculos XIV e XV . p .25.
18 MARREIROS, M. R.  F.  Propriedade Fundiária e Rendas da coroa no Reinado de  D.  

Dinis .  p .282.
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Em vista desse fato,  D. Dinis tomou algumas medidas legais que 

visavam a limitar a propriedade sobre as terras improdutivas, determinando 

que 

porque tenho por bem e mando que todallas herdades que assi  fforem 

dadas. Des quareenta annos aca seiam revogadas. E as outras dante os 

quareenta annos que assi  fforom dadas contra a defessa como dito he. 19

Além disso, o rei também queria restringir o próprio poder 

político do poderoso clero português e ao menos um tanto dos privilégios 

fiscais de que desfrutava, a fim de igualmente ampliar as fontes de renda do 

Estado, com o propósito de aplicá-las noutros setores. Por isso, ordenou que 

paguem os creligos dizima de pam E de ujnho e do l inho que tragem 

per mar pera seu comer E beuer E que paguem outrossy dizima dalgûas 

cousas suas se  as per leuarem para as  necessidades ou pera aquello que 

lhes conpre contra o seu art igo. 20

Essas e outras medidas semelhantes,  à primeira vista, sugerem que 

o rei estivesse em permanente conflito com o clero, inclusive com os 

cistercienses de Alcobaça, dado que eles, em particular, conforme dissemos 

repetidas vezes, detinham um vasto patrimônio fundiário. Afirmamos que, 

efetivamente, ocorreram vários momentos de tensão entre o rei e o clero pelas 

razões antes citadas, mas tal não aconteceu entre ele e os monges 

                                        
19 SILVA, N. E.  G.  da;  RODRIGUES, M.  T.  C.  (org. ) .  Livro das Leis  e Posturas. p.  89.
20 ALBUQUERQUE, M. de;  NUNES, E.  B.  (org.)  Ordenações Del  Rei Dom Duarte. p.267.
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alcobacenses, pois interesses comuns os uniam, de modo que o monarca lhes 

dispensou um tratamento diferenciado. Por exemplo, “el Rey faz leuar jugada 

dos lauradores que lauram as posissoes E os herdamentos das igreias e dos 

mosteiros E dos creligos.”21 Quer dizer: D. Dinis não cobrava jugada22 dos 

lavradores que trabalhassem nos domínios alcobacenses. Por isso, não lhes 

faltava mão-de-obra, pois, “gracias a las regalias y las exenciones de los 

primitivos forales, y a los privilégios de gran valor que otorgaban los 

monarcas, los colonos les preferían a cualquier outro senõr.”23

A par do que escrevemos acerca das medidas tomadas pelo 

monarca no tocante à expropriação das terras improdutivas que estavam nas 

mãos dos nobres e dos eclesiásticos, examinando a política agrária de D. 

Dinis, é preciso igualmente averiguar quais os procedimentos que ele adotou 

no tocante às terras pertencentes à coroa.

Todavia, em primeiro lugar, não nos esqueçamos de que, mediante 

a reconquista, “o rei e a sua família puderam dispor duma posição muito forte 

no domínio das terras que iam sendo incorporadas à sociedade vencedora que 

ele capitaneava.”24 A par disso, tal patrimônio foi ampliado através de 

expropriações e de confiscos por causa de crimes ou dívidas, e de aquisições, 

mas “a distinção entre bens patrimoniais do rei [e da coroa], embora já se faça 

                                        
21 ALBUQUERQUE, M. de;  NUNES, E.  B.  (org.)  Ordenações Del  Rei Dom Duarte. p.267
22 Jugada era  o  direi to  real  que os reis reservavam para  si  nas te rras a quem davam fora is,  

ocupando um lugar  importante  no s istema tr ibutário  de Portugal  no per íodo medievo.  Era  
um dos pr inc ipais  direi tos que  se  pagavam em razão da te rra .  A quantia a  pagar em 
cereais  – tr igo,  milho,  vinho etc – ,  era estabelec ida conforme o que fosse semeado – por  
cada  junta  de bois  com que  lavrasse.  A Jugada só veio  a te r f im a par t i r  da reforma fisca l  
levada a cabo pelo  l iberalismo.

23 BARROS, C.  V.  da  S.  Monastério  de Alcobaça .  p .6 .
24 CASTRO, A. A Evolução Econômica dos Séculos XII a  XV .  p .114.
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notar em alguma documentação, não é ainda suficiente nítida ao tempo de D. 

Dinis.”25

Em segundo, precisar com exatidão o que foi distribuído desse 

patrimônio, conforme Armando Castro, é 

por certo uma tarefa das mais  dif íceis – e ta lvez até impossível  hoje de 

levar a cabo – determinar com aproximação a importância quanti tat iva 

do domínio reguengueiero e calcular  a sua grandeza em comparação 

com o restante da propriedade senhorial ,  da Igreja e da fidalguia. 26

Boa parte desse patrimônio, àquela época, caracterizava-se por 

terras bastante férteis, localizadas ao norte do Mondego, na Estremadura e no 

Ribatejo.

A documentação investigada e a bibliografia disponível acerca do 

aspecto ora em exame revelam que o rei, ao administrar o seu patrimônio 

pessoal e as terras da coroa, procurou explorá-las por intermédio de contratos 

de natureza perpétua, celebrados entre ele e camponeses. Aliás, é expressiva a 

quantidade de títulos pessoais ou coletivos que ele outorgou, visando a atrair 

camponeses para o empreendimento e fixá-los à terra, a fim de povoar os 

lugares desabitados ou fronteiriços. Essa medida, por sinal, “trata-se mesmo 

de um processo inicial de povoamento que deu resultado satisfatório, ainda 

                                        
25 MARREIROS, M. R.  F.  Propriedade Fundiária e Rendas da Coroa no Reinado de D.  

Dinis . p.4.
26 CASTRO, A. A Evolução Econômica dos Séculos XII a  XV. p.127.
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mais que D. Dinis prestou particular atenção à ocupação do Alentejo”. 27 Com 

efeito, 

para levar o homem a romper o brejo, a empunhar o machado para lutar  

contra a f loresta e a pegar no arado para arrotear a terra brava,  só a 

concessão de terrenos e de l iberdade pessoal seriam estímulos 

suficientemente fortes para o conseguir. 28

É isso que demonstra a carta de foro concedida por D. Dinis a 

Martin Annes. Esta carta constitui um exemplo típico de contrato de natureza 

perpétua, além de evidenciar as responsabilidades que o camponês assumia 

tanto de cultivar a terra quanto de preservar a propriedade, no sentido de não 

vender e não doar a outrem. Veja o que diz a referida carta:

Dom Denjs pela graça de Deus Rej  de Portugal e do Algarue a quantos 

esta carta virem faço saber que Eu dou e outorgo A foro pera todo 

senpre A uos Martin Annes dito Alardo e a uossa molher Domjngas 

Dominguez e a todos uossos sucessores o meu herdamento que eu ey en 

termho de Santa Maria de Faarom en o logo que chamam Benaçalema 

per tal  preito e condiçon que uos o lavredes frutiuiguedes com todas 

sas entradas. E dedes e  com uos e todos uossos sucessores a mjm en 

cada huu anno e todos meus sucessores e quarto a salvo en o meu 

celeiro de Santa Maria de Faarom de todalas cousas que Deus hj  der E 

uos non deuedes vender nem doar nem enalhear o dicto herdamento a 

ordim nem a caualeiro nem a creligo nem a escudeyro nem a Dona nem 

a nenhüa outra pessoa religiosa se nom a tal  pessoa ou pessoas que 

façam amjm e 

                                        
27 LACHI,  A.  L.  D. Dinis ,  o  Pai da Pátr ia ,  de Portugal: a  Formação de uma imagem, as 

suas realizações polí tico diplomáticas e suas repercussões .  p .  216.
28 RAU, V. Sesmarias Medievais  Portuguesas. p.  28.
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a todos meus sucessores cada ano compridamente os dictos foros. 

Entestemuyo desta causa dou ende a uos e a uossa molher e a todos 

vossos sucessores esta carta. Datem em o arreal  sobre Portalegre primo 

dia de junho El Rej  o mandou per Alvaro Pealz seu Clerigo Giralde 

Annes o fez.  Era de mil .  CCCXXXVI j anos 29

Os colonos que trabalhavam nas terras do rei/coroa estavam 

diretamente subordinados à jurisdição do monarca e não lhes era permitido 

prestar serviços a outrem, consoante o firmado nos referidos contratos 

celebrados entre as partes. Ademais, “o agricultor, o pastor, o artífice 

submetido ao rei entregava-lhe uma renda, da mesma forma que o produtor 

submetido a qualquer membro da aristocracia, tanto nobre como 

eclesiástica.”30

Caracterizando de forma mais específica essa relação do monarca 

com os colonos, podemos citar, como exemplo, o aforamento que D. Dinis fez 

a Lourenço Domingos, no ano de 1281, que estabelece que a propriedade em 

Benamadil (no termo de Faro) deve ser cultivada e parte da renda deve ser 

entregue anualmente ao monarca. Veja na íntegra os dizeres desta carta: 

Dionisius Dej  gratia Rex portugalensis  et  Algarbij  uniuersis  

praesentem cartam inspecturis  notum façom quod ego do et  conçedo ad 

forum pro ad senper udeis Lourenço Dominicj  f i l l io Dominicj  magistr i  

et  ominibus sucessoribus mestris  mea herdamenta de Benamadil  que 

sunt in termino de Faaron tali  praedicto quod uos et  omnes sucessores 

vestr i  laboretis et  fructif icetis et  detis inde mihi et  ominibus 

sucessoribus meis  annuatim quartam partem de panem et de vino et  de 

                                        
29 A.  N.  T .  T .  Chancelaria  de D.  Dinis . Liv.  4 ,  fol .  15,  col .  1 ,  doc .  2 .
30 CASTRO, A. A Evolução Econômica dos séculos XII a  XV .  p .113.



106

lino et  de toto 
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fructum quem Deus ibi  dederit  in paçe et  in ssalub in meo celario et  

detis inde mihi et  omnibus meis sucessoribus annuatim duos quartarios 

pannis  mediati  de mestro quinione per menssuram magnam de Faaron 

et  non debetis  vendere nec donnare nec cambiare nec emplazare nec 

alique meo alienare praedicta herdamenta nec perte eorum ordinj  nec 

mili t  nec Clerico nec domne generoso enim tali  homini qui mihi et  

meis  successoribus façiat  et  det  complete annuatim forum supradictum. 

In cujus rey testt imonium do uobis istam cartam Datem in Sanctarena 

i j  dia  April is  Regem mandante per Domnum nunum suum maiordomum 

et per cancellarium Affonssus Martinj  Era MCCCXbiij . 31

Em contrapartida, a concessão de imunidades fiscais concedidas 

aos seus colonos demonstra que o rei, não só estava consciente da importância 

do trabalho dos mesmos em proveito da coletividade, os quais foram 

denominados de “neruos da República”32, mas também da relevância da 

agricultura como atividade econômica que assegura a estabilidade e a paz 

sociais e o progresso econômico de uma nação. Mas o colono que não 

cultivasse a sua porção de terra corria não só o risco de vir a perder a posse da 

mesma, como a chance de se tornar o seu proprietário.

Um outro ponto que desejamos ressaltar no tocante à política 

agrária de D. Dinis concerne às terras pertencentes à nobreza localizadas nas 

regiões fronteiriças. O rei, numa tentativa de mudar a mentalidade dos nobres, 

uma vez que a atividade bélica contra o inimigo muçulmano havia cessado e

                                        
31 A.  N.  T .  T . Chancelaria  de D.  Dinis. Liv.  1 ,  f .  32 v ,  col .  2 ,  doc.  2 .
32 “Outras muitas  cousas fez  e l  Rei  Dom Dinis,  per  que se pode com razão chamar pa i  da  

patr ia ,  polas  mui tas  vital idades que a seu reino causou.  Porque  fez romper  muitas  terras  
& culiva las ,  & favoreceo muito  aos lavradores,  a  que chamava nervos da Republica”.  In:
NUNES DE LEÃO, D. Crônica de D.  Dinis .  p.  226-227.
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não convinha que esse segmento social, que só sabia guerrear, ficasse ocioso, 

dado que podia vir a perturbar a paz interna e a ordem, brigando entre si ou 

conspirando, o monarca “deu foros de nobreza ao trabalho agrícola: declarou 

que os fidalgos não perderiam a hierarquia nem as honras pelo fato de serem 

lavradores.”33

Para além desses procedimentos com vista a implementar a 

produção agrícola, D. Dinis preocupou-se com a construção de canais e a 

secagem de pântanos. Tal foi o que ocorreu não só com o antes citado Paul de 

Ulmar, mas também com os de Salvaterra de Magos, de Muge e de Valada, em 

1295 e 1304, de modo que 

as águas, agora na proporção certa, começaram a enriquecer a cultura , 

de que pouco antes eram o flagelo e, ao mesmo tempo, grandes 

f lorestas caíam aos golpes do machado,  abrindo maiores espaços na 

área cult ivável aos homens de trabalho. 34

Especificamente em relação a Muge, localizado no distrito de 

Santarém, cabe destacar que, para cultivar as terras dessa região do país, 

foram necessários grandes investimentos por parte do monarca, uma vez que o 

local exigia a abertura de canais e a construção de pontes. 

                                        
33 RIBEIRO, Â. História de Portugal . p .  294.
34 LACHI,  A.  L.  D. Dinis,  o  pai da Pátria ,  de  Portugal:  a  formação de  uma Imagem, as 

suas realizações polí tico-diplomáticas e suas repercussões. p.  102.
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Constatamos, através do foral concedido em 1304, que D. Dinis 

não só autoriza a efetivação de tais melhoramentos, como também manifesta a 

preocupação em preservar os mesmos. Para tanto, estabelece que 

E eu devo a vos fazer taaes abertas  no dito poul que a agua dele saia 

fora. E en essas abertas vos devo mandar fazer pontes de madeira  per 

que o dito poul seja e posa ser  servido e outrossi  vos devo mandar 

fazer hua ponte de pedra sobrela de muja e hua ponte de madeira sobre 

a aberta de Valada dereito da foz da ponteval e caminho per u 

venhades pela dita poldra as quaes pontes todas eu devo a manter pera 

todo senpre.  E nas abertas do poul devo a dar bevedeiros sabudos en 

que os gaados vãao bever. E se os vossos gaados fezerem dano em nas 

abertas do poul mando que se carrega come de vizinho a vizinho. 35

Destarte, estamos a ver que o governo de D. Dinis, no que diz 

respeito às questões agrárias não foi, em absoluto um tempo de inércia. Pelo 

contrário, houve uma intervenção efetiva desse monarca no processo de 

colonização e de povoamento bem como a implantação duma legislação cujo 

objetivo era sanar os problemas fundiários.

Enfim, concluindo este tópico, afirmamos que 

houve da parte de D. Dinis  uma clara intenção de incrementar  o 

povoamento e  a colonização, nomeadamente das áreas mais  

carenciadas do país.  Simplesmente a falta de braços, a que não foi  

                                        
35 A.  N.  T .  T .  Chancelaria  de D.  Dinis. Liv.  I I I ,  f l .  34v,  1 .
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estranha a concorrência dos outros senhorios, frustrou algumas das 

tentativas do monarca nesse sentido. 36

3.2 A Atuação dos Monges de Alcobaça na Política Agrária do Rei

“Chamei-lhes monges agrónomos. Porque não monges 
agricultores ou mais simplesmente, homens bons, boni 
homines, como nos antigos documentos?”

(Joaquim Vieira Natividade, Os Monges Agrónomos do 
Mosteiro de Alcobaça ,  p.12)

Dissemos anteriormente que a região da Estremadura, onde estava 

localizado o mosteiro de Alcobaça, caracterizava-se por ter um solo fértil .  

Com referência à propriedade fundiária, no momento histórico em exame, esta 

se repartia entre os nobres, a coroa e os cistercienses, à parte as terras que 

pertenciam aos médios e pequenos proprietários rurais, os quais dela tiravam 

apenas o seu sustento.

Não se pense, entretanto, que a atuação dos monges alcobacenses, 

no que respeita à política agrária de D. Dinis tenha se limitado apenas àquela 

região. Na verdade, desempenharam papel destacado na política agrária 

impulsionada pelo monarca estendendo-se por uma boa parte do território 

lusitano, até certo ponto porque a Igreja, como tal, “aparece-nos na Idade

                                        
36 MARREIROS, M. R.  F.  Propriedade Fundiária e Rendas da Coroa no Reinado de  D.  

Dinis .  p.209.
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Média não apenas como uma instituição religiosa, cuja principal missão é 

contribuir para a salvação das almas, mas igualmente como uma força política, 

econômica e social.”37

Ora, os Cistercienses de Alcobaça, àquela altura, eram 

indubitavelmente uma das expressões mais nítidas dessa força política 

eclesiástica, e “esta fase, que pertence ao século XIV, é, certamente, a mais 

brilhante da história do mosteiro.”38 Por outro lado, como também já 

afirmamos, essa possibilidade de eles terem podido interferir nas ações 

governamentais relativas à agricultura adveio, a par do supra referido, duma 

ascese monástica rigorosa, igualmente direcionada para as fainas agrícolas.

Ademais, no caso específico do mosteiro de Alcobaça, há que se 

lembrar, dentre outros aspectos, a 

proteção especial  que os mosteiros recebiam da coroa, pertencendo só 

ao rei  o exercer n’elle os direitos inherentes ao padroado. Esta 

immunidade t inha grande valor porque eram geralmente gravosos os 

encargos que pesavam sobre os mosteiros sujeitos a algum direito do 

padroado particular . 39

Acrescente-se a isto que, através das concessões ou mercês que D. 

Dinis concedeu ao mosteiro de Alcobaça, permitindo inclusive aos monges 

                                        
37 MARREIROS, M. R.  F.  Propriedade Fundiária e Rendas da Coroa no Reinado de  D.  

Dinis . p.281.
38 NATIVIDADE, M.  V. Mosteiro e  Coutos de Alcobaça .  p .37.
39 BARROS, H. da G.  História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a  

XV . vol.  I I ,  p .91.
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virem a ampliar seu patrimônio fundiário, fica evidente que eles gozavam de 

um tratamento diferenciado.

Todavia, julgamos oportuno reiterar uma vez mais, e esclarecer 

com precisão, que, embora D. Dinis tivesse tomado muitas medidas legais 

contra os clérigos em geral, tanto no que concerne às suas “imunidades 

legítimas”, bem como ao exercício da jurisdição temporal que continuavam a 

reivindicar para si, respeitando apenas o que estipulava o Direito Canônico, e 

nenhuma linha a mais, e, ainda, quanto à desapropriação de terras 

improdutivas que lhes pertenciam, “ele foy devoto christão e edifiquou 

algumas jgrejas em reu regno, e fez muito bem as Ordens.”40

Na verdade, outras ordens religiosas, cujo suporte econômico não 

se radicava na propriedade fundiária e, por conseguinte, não estavam a 

atrapalhar a política agrária do Rei, igualmente mereceram favores dele. Com 

efeito, 

acabou o moj teiro de San Domjnguos de Lisboa que seu padre D. 

Afonso começara, e fez a crasta do moj teiro de Alcobaça. E fez o 

moj teiro de Odivelas, em que depojs o seu corpo foy enterado. 41

Ademais, a religião estava arraigada nas almas de todas as 

pessoas, e o reis medievais tinham um papel ético-político a desempenhar face 

à sociedade como um todo e à cada um de seus membros, ainda que, no 

                                        
40 TAROUCA, C.  S.   (org.)  Crónica de  D. Dinis .  p .77.
41 TAROUCA, C.  S.   (org.)  Crónica de  D. Dinis .  p .  80.
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primeiro quartel do século XIV estivessem a ocorrer mudanças de mentalidade 

concernentes às relações entre os detentores dos poderes régio e eclesiástico, 

conducentes à centralização política, especialmente na França de Felipe, o 

“Belo” (1285-1314) que, por exemplo, forçou Clemente V (1305-1314) a 

extinguir a poderosa Ordem Militar dos Templários em toda a Cristandade, 

com vista a se apropriar do valioso patrimônio da mesma em território francês. 

D. Dinis, muito sagazmente, ao invés de acatar a decisão papal, optou por 

nacionalizá-la, transformando-a na Ordem de Cristo. A propósito, Marc Bloch 

recorda muito oportunamente que 

nossos antepassados, desde a Idade Média até o coração dos tempos 

modernos,  t inham da realeza uma imagem muito diferente  da nossa. Em 

todos os países,  os reis eram então considerados personagens sagrados, 

pelo menos em certos países, eram tidos como taumaturgos. 42

Mas, no tocante às relações entre os detentores do poder régio e 

eclesiástico, em Portugal, à época em apreço, Gama Barros esclarece que a

luta com o clero, nos primeiros anos do reinado de D. Dinis traduz a 

transformação porque n’este tempo iam passando, em sentido inverso, 

os dois  poderes eclesiástico e civil ,  aquelle no período de sua 

decadência, este, pelo contrário, conseguindo afinal  maior l iberdade de

ação.43

                                        
42 BLOCH,  M. Os Reis  Taumaturgos .  p .43.
43 BARROS, H. da G.  História da Administração Pública em Portugal nos Séculos XII a  

XV .  p .28.
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Enfim, estadista e hábil político como era, D. Dinis 

pôde fortalecer a autoridade do rei  sem confli tos alarmantes e,  por 

outro lado, o clero, se teve que desist ir  de aspirações exageradas, viu 

em compensação melhor definidos e mais garantidos os seus direitos. 44

Por conseguinte, recordamos novamente que D. Dinis tinha uma 

política agrária para a nação e os cistercienses igualmente possuíam um vasto 

cabedal de informações, de experiências e de muito bons resultados nesse 

aspecto, de modo que havia um interesse comum que sustentava o 

relacionamento entre o soberano e os monges, o qual tinha de ser alimentado 

com favores recíprocos.

Com efeito, um ponto relevante do papel dos Cistercienses de 

Alcobaça, que ia ao encontro da política agrária que estava a ser implementada 

pelo rei, foi o de, antes mesmo que esse processo tivesse sido desencadeado, 

eles terem anteriormente ocupado, colonizado e cultivado uma área desabitada 

da Estremadura portuguesa que, “já no século XIV, as terras da abadia de 

Alcobaça figurassem entre as mais bem povoadas e agricultadas do reino.”45

É certo, portanto, que a obra agrária dos alcobaçences foi notável 

e que durante o último quartel do século XIII e a primeira metade do XIV a 

atividade colonizadora foi na verdade significativa. 

                                        
44 ALMEIDA,  F.  de.  História da Igreja em Portugal. p.202.
45 NATIVIDADE, J .  V.  As Granjas do Mosteiro de Alcobaça .  p .6 .
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A colaboração prestada pelos monges alcobacenses à política 

agrária de D. Dinis pode ser analisada sob dois ângulos: o primeiro, 

indiretamente, através da ocupação e da colonização do espaço territorial, do 

desenvolvimento agro-econômico da região da Estremadura e da criação de 

empregos no campo, pois o fato de eles terem impulsionado o povoamento 

daquela região, se reveste, naquele contexto, de enorme importância, 

considerando-se que era preciso ocupar as terras que, ou estavam vazias ou 

incultas, e que ainda, não fazia muito tempo, tinham estado ao menos 

nominalmente, sob o controle de inimigos poderosos. Assim,

a adequada uti l ização do solo e a perfeição do seu cult ivo revelam, a 

par de vastos conhecimentos agronômicos, o singular  poder que 

possuíam os monges de transmitir esses conhecimentos a uma 

população heterogênea.46

No que diz respeito à utilização do solo é necessário lembrar que 

por vezes eram os próprios monges que fixavam as culturas que deviam ou não 

ser praticados e onde, fato esse que normalmente ficava consignado nas cartas 

de povoamento.47 Eram também registrados, num ou noutro local, 

especialmente quando os solos se encontravam por cultivar, algumas 

apreciações sobre sua qualidade, indicando as terras que seriam boas para a 

vinha, para o trigo, para o centeio, para a horta e onde, portanto, deviam 

aquelas plantas serem cultivadas. 

                                        
46 NATIVIDADE, J .  V.  As Granjas do Mosteiro de Alcobaça ,  p .29.
47 A.  N.  T .  T .  M.  Alc. ,  Ord.  S.  Bern. ,  m.  1 ,  n. º  1 ,  fl .  5 .  
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Ademais, os colonos e os proprietários vizinhos dos monges 

também com eles aprenderam novas técnicas agro-administrativas que 

passaram a empregar em suas terras, cujas características gerais podem ser 

descritas do seguinte modo: 

El constante y metódico cult ivo de la t ierra, la plantación de miles de 

árboles y el  r iego y el  drenaje de extensos campos, mejoraron 

gradualmente las  condiciones de la vida de entonces, al  atraer a 

numerosos colonos que se afincaron definit ivamente em la región, en 

virtud de los privilégios de que gozaban en las t ierras del  monasterio. 48

Os colonos que trabalhavam nos coutos alcobacenses produziam 

para o consumo próprio e para o pagamento das rendas monacais. Os gêneros 

agrícolas mais cultivados eram o pão, o vinho, o azeite, as leguminosas e 

grande variedade de frutas.

No sentido de auxiliar a instalação dos colonos, o mosteiro 

colocava à disposição de todos as madeiras das suas matas para a construção 

de casas e de instrumentos agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, nas cartas de 

povoação concedidas pelo mosteiro, ficava estipulado o dever de agricultar a 

porção de terra recebida. Caso esse dever não fosse cumprido, o colono 

perderia os direitos sobre a terra. 

Os monges de Alcobaça também possuíam outros domínios 

agrícolas, as granjas ou coutos, noutros lugares de Portugal, em especial no 

                                        
48 BARROS, C.  V.  da  S.  Monasterio  de Alcobaça. p.  6 .
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centro e no Alentejo, onde, igualmente se aproveitando não só do vazio 

populacional mas também das condições favoráveis do terreno à agricultura, 

contribuíram para a colonização das mesmas. Sirvam de exemplo apenas dois 

locais: a granja de Turquel, onde cultivavam olivas, e a granja de Mata, de 

onde se extraía o sal49, produto raro e precioso, especialmente destinado à 

conservação de alimentos como o peixe e a carne, e à exportação para outros 

lugares do continente, mister esse que ainda exigia conhecimentos 

especializados da parte de quem a ele se dedicava. Ademais, 

essas células de exploração rural  exerciam também a sua influência 

sobre os colonos que trabalhavam as terras vizinhas pertencentes ao 

mosteiro, auxil iando-os com os seus conselhos técnicos ou 

favorecendo a melhor produção através de seleção de semente ou a 

experimentação de novas culturas. 50

Com efeito, os cistercienses de Alcobaça podiam retirar de suas 

propriedade todos os produtos de que necessitavam, de modo que as 

necessidade básicas que se punham ao homem medieval podiam ser 

amplamente satisfeita a partir dos recursos obtidos pelos monges em suas 

terras. Por si sós, os 

próprios coutos da beira-mar, região de capacidades tão multifacetadas 

que sem dificuldade proporcionavam tanto os bens decorrentes de uma 

                                        
49 O mosteiro  de Alcobaça possuía um li toral  bastante extenso e r ico em potencial idades,  

t inha igualmente  uma desenvolvida at ividade pisca tór ia e ,  por  isso mesmo, precisava  
aproveitar  o  e levado teor  de sa l inidade das água coste iras,  bem como os favoráveis  
acidentes  que  a or la  marít ima representava  para o  desenvolvimento da sal icultura .  
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atividade marít ima como os que o labor agrícola arrancava ao solo, 

ambos apoiados e completados pela f loresta vizinha, são a imagem 

mais clara dessa capacidade de auto-suficiência. 51

Além disso, preocupados em aproveitar ao máximo suas terras, os 

cistercienses contavam com um sistema de produção completo, isto é, 

possuíam uma eficiente gestão dos bens, o próprio mosteiro oferecia da mão-

de-obra e “nas improvisadas ferrarias trabalhava-se o ferro e forjavam-se as 

ferramentas agrárias.”52 A propósito, José Mattoso declara o seguinte: 

os cistercienses, como se sabe, praticaram intensamente a gestão direta, 

usaram o trabalho manual dos conversos – uma mão-de-obra quase gratuita 

–, entraram a fundo na economia de produção e de trocas,  edif icaram 

granjas perto das estradas e encruzilhadas, organizaram transportes e 

vendas, a maneira de conservarem os seus produtos para não se 

deteriorarem, compraram terras sem cessar. 53

Desta observação do renomado medievalista lusitano, podemos 

inferir uma outra relevante participação indireta dos monges de Alcobaça na 

política agrária de D. Dinis, qual seja,  a de produzir excedentes agrícolas que 

se destinavam não apenas a prover o sustento deles mesmos em eventuais 

períodos de crise frumentária, mas também que visavam ao abastecimento 

interno de, ao menos certas regiões, vilas e cidades do país, ao comércio 

externo, os quais, certamente contribuíram também para que eles tivessem 

                                                                                                                              
50 BARBOSA, P .  G.  Povoamento e Estrutura Agrícola da Estremadura Central:  Século 

XII a  1325 .  p .  40.
51 GONÇALVES, I .  O Patrimônio do Moste iro de  Alcobaça nos séculos XIV e XV ,  p .280.
52 NATIVIDADE, J .  V. ,  Os Monges Agrónomos do Mosteiro de  Alcobaça. p.  11.
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reservas pecuniárias que, por exemplo, lhes garantia ampliar o seu patrimônio 

fundiário, o beneplácito real.

Como já mencionamos anteriormente, a Estremadura era uma 

região onde se cultivava uma grande variedade de produtos agrícolas e, 

inegavelmente, a policultura aí desenvolvida contou com a atuação dos 

alcobacences, de modo que devem-se aos monges o incremento da cultura da 

vinha e o seu aperfeiçoamento técnico, devemo-lhes também o enorme 

desenvolvimento da olivicultura na região. Os extensos e “formosos olivedos 

que sobem pelas bancadas calcárias da serra são de iniciativa do mosteiro.” 54

Acrescenta-se a tudo isso o fato de os cistercienses de Alcobaça 

ainda poderem contar, em sua ação colonizadora, com as cartas de povoação 

expedidas pelo monarca, mediante as quais, à semelhança do que ele próprio 

havia feito com seu patrimônio pessoal e da coroa, estimulava-se a vinda de 

colonos e sua fixação nos domínios explorados pelos monges.

Além desse aspecto, a participação desses monges na política 

agrária do rei pode ser analisada, duma forma direta, mediante a prestação de 

constantes serviços especializados à coroa. Com efeito, devido ao saber 

agronômico que possuíam, os monges de Alcobaça 

                                                                                                                              
53 MATTOSO, J .  Identif icação de um País . p.  194.
54 NATIVIDADE, J .  V.  Os Monges Agrónomos do Moste iro de Alcobaça. p.  32.
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foram chamados ( . . .)  a resolver graves problemas de economia rural ,  e 

não foi  sem assombro dos entendidos que transformaram em campos de 

cultura os pântanos de Alenquer e Ota, e os baixos alagados do 

Alentejo, especialmente de Beja e Beringel. 55

É oportuno destacar que um dos grandes problemas vivenciados 

pelo agricultor na Idade Média foi o excesso de águas que dificultavam ou até 

mesmo impossibilitavam o cultivo de certas áreas. Esse problema era de difícil  

resolução, visto que estava sujeito aos caprichos da natureza, que muitas vezes 

se manifestava de forma violenta e podia colocar em causa as culturas de todo 

um ano agrícola.

Exatamente nessa função de abrir as terras para dar passagem às 

águas das chuvas ou de tapar as terras abertas para impedir a penetração dos 

rios em campos de cultura é que os monges de Alcobaça tiveram papel 

destacado56 e atuaram de forma efetiva na política agrária de D. Dinis.

Essa aliança entre D. Dinis e os monges de Alcobaça, tendo como 

denominador comum o interesse pelas fainas agrícolas, assim é descrita por 

Frei Manuel dos Santos: 

noffos antigos portuguefses derão a el  Rey D. Dinis o nome 

antonomaftico de lavrador, e  de Pay da patr ia;  pelas muitas terras, que 

redufio a cultura e Villas,  que ornou de adif ícios:  e para todas estas

obras publicas, e miniftérios reaes fe fervio dos monges de Alcobaça; 

que he o teftemunho mais palpável,  que dão os principes da boa 

                                        
55 NATIVIDADE, M.  V. Mosteiro e  Coutos de Alcobaça. p.  30.
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capacidade dos fogeitos:  fervirenfe delles  nos negócios públicos da 

coroa. No ano de 1294 mandou el  Rey levantar os muros, e reformar o 

caftelo da cidade de Miranda e a fuperinterndencia defta obra 

encomendou a Fr. Joam e a Fr. Estevam, dois monges de Alcobaça. 57

Um outro aspecto em que os cistercienses colaboraram 

diretamente com o rei em sua política agrária consistiu em supervisionar a 

construção de celeiros e terem sido incumbidos por D. Dinis de os administrar. 

Mas para além do salto quantitativo, no tocante ao 

desenvolvimento agronômico e à produção agrícola, obtidos graças à 

participação direta ou indireta dos monges de Alcobaça na política agrária de 

D. Dinis, importa, ainda, salientar a mudança de mentalidade que, ao menos 

em parte, acabou ocorrendo, no tocante ao trabalho na roça, pois esse trabalho, 

“com a reforma de São Bernardo, deixa de ser encarado como uma forma 

inferior de atividade.”58

Do que foi exposto neste capítulo, uma primeira conclusão a que 

podemos chegar é a de que houve afetivamente uma política agrária durante o 

governo de D. Dinis, caracterizada, de um lado por medidas legais com esse 

objetivo, de outro, pela ocupação e colonização de áreas despovoadas no 

interior e nas fronteiras; pela desapropriação de terras improdutivas 

pertencentes ao clero; pela distribuição de terras patrimoniais e da coroa a 

                                                                                                                              
56 A.  N.  T .  T . M.  Alc. ,  Ord.  S.  Bern. ,  l iv.  15,  f l .  165.
57 SANTOS,  M. dos.  Alcobaça Ilustrada.  p.  158.
58 BARBOSA, P.  G.  Povoamento e  Estrutura Agrícola da Estremadura Central Século 

XII a  1325. p.  139.
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lavradores que as quisessem cultivar, os quais, embora fossem posseiros, 

tinham a expectativa de se transformarem em proprietários das mesmas, desde 

que persistissem naquele mister; pelo incremento à agricultura, especialmente 

de cereais, visando ao abastecimento da população e ao comércio de 

excedentes.

Uma segunda conclusão diz respeito às terras pertencentes ao 

mosteiro de Alcobaça que, antes do período em exame, foram intensamente 

exploradas pelos monges, através do trabalho agrícola, razão de D. Dinis ter 

querido contar totalmente com a colaboração e a participação desses monges 

em sua política agrária e em contrapartida, ter-lhes cumulado de favores.

Uma terceira conclusão é que os monges participaram dessa 

política agrária indiretamente, mediante a continuação do seu estilo de vida e 

da aplicação dos conhecimentos agronômicos de que dispunham (drenagem de 

pântanos, desmatamento de áreas incultas, irrigação do solo, seleção de 

sementes) não só nas terras ao redor do mosteiro de Alcobaça, mas também 

colonizando outros locais do centro do país e do Alentejo, ao terem ampliado 

os seus domínios onde, por exemplo, implantaram granjas com vista ao 

aumento da produção agrícola, destinadas ao abastecimento da população e à 

venda de excedentes nos mercados internos das vilas e cidades. Eles 

contribuíram diretamente para essa política, prestando serviços especializados 

ao rei nos âmbitos da engenharia agronômica, da técnica de seleção de 

sementes, na construção e na administração de celeiros reais. 
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Uma última conclusão a que se pode chegar, a partir do que foi 

exposto anteriormente, concerne ao fato de que o modo de viver dos monges e 

as formas como trabalharam os seus domínios, sob os aspectos agronômico e 

agrícola, acabaram não só dignificando esta atividade laboral, mas ainda 

contribuindo para que os seus colonos e vizinhos aprendessem com eles muitas 

técnicas e outros procedimentos, os quais passaram a aplicar no cultivo de 

suas terras. 

Enfim, por tudo isso, afirmamos que a participação e a 

colaboração dos monges de Alcobaça na política agrária de D. Dinis, desde o 

último quartel do século XIII e durante todo o restante de seu governo, foi 

muito significativa para o progresso material e espiritual da nação e para a 

consolidação do Estado português. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos, ao longo dessa dissertação, escrever parte da história 

dos monges cistercienses de Alcobaça no período que decorre o longo reinado 

de D. Dinis (1279 - 1325). Para tanto, privilegiamos focalizar o aspecto 

agrário.

Dentro dessa perspectiva de análise, pudemos não só comprovar a 

veracidade de expressões consagradas pela historiografia atinente ao objeto de 

nossa investigação, quais sejam, a de “rei lavrador” e “monges agrônomos”, 

como também evidenciar a inter-relação entre essas expressões, isto é, a 

participação ativa dos monges de Alcobaça na política agrária de D. Dinis.

Constatamos que o trabalho agrícola realizado pelos monges 

alcobacenses constituiu um dos elementos responsáveis pelo poderio 

econômico do mosteiro no período em estudo, ao mesmo tempo que lhe 

conferiu especificidade em relação aos demais, quer da mesma ordem 

monástica, quer de outras ordens religiosas existentes em Portugal.
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Embora em Alcobaça o trabalho no campo não fosse 

exclusividade, uma vez que o mosteiro possuía, além da grande biblioteca 

onde eram copiados e traduzidos os famosos Códices Alcobacenses, um 

sistema de produção completo, o qual exigia vários níveis de atuação dos 

religiosos, visando assegurar a autonomia do mosteiro, ainda assim foi 

indubitavelmente a agricultura o marco mais relevante na história dos 

cistercienses.

Essa opção pelo trabalho agrícola esteve fundamentada nas 

prescrições da Regra de São Bento, cujo princípio básico pode ser sintetizado 

no lema ora et labora e na constituição cistercienses, a Carta Caritatis ,  a qual 

estabelece que os monges pertencentes a essa ordem monástica devem fazer do 

trabalho manual uma norma do viver cotidiano, e é sob esses princípios que 

foi definido o estilo de vida dos monges de Alcobaça.

Verificamos também que a forma mais usual de exploração das 

terras do domínio monástico era as granjas, que, por sua vez, foram 

implantadas em diversas localidades do território, porém com maior incidência 

nas proximidades do mosteiro. Nessas unidades de produção, trabalhavam os 

monges, os noviços e os colonos, estes últimos eram provenientes de diversas 

regiões do país.

Os monges eram portadores de um avançado conhecimento das 

técnicas agrícolas para o seu tempo e, por isso, puderam não só modernizar e 

desenvolver a produção agrícola nos coutos alcobacenses como também 

transmitir esse saber a outros agricultores.
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A agricultura implementada pelos monges alcobacenses 

possibilitou a colonização e o povoamento da Estremadura e nesse processo de 

atrair mão-de-obra para trabalhar as terras dos coutos, foram utilizadas as 

cartas de povoamento, nas quais estava explícito o dever dos colonos de 

agricultar as terras. Ademais, os privilégios concedidos aos colonos eram de 

ordem material (ferramentas, sementes), e espiritual (sacramentos), além da 

orientação técnica quanto por exemplo, o uso do solo.

Mas a importância do trabalho agrícola realizado pelos 

cistercienses de Alcobaça foi além das fronteiras da região da Estremadura, de 

modo que veio a ocupar um lugar de destaque na política agrária encetada por 

D. Dinis.

As ações governamentais desse monarca, que caracterizaram tal 

política agrária, ocorreram no sentido de transformar a realidade fundiária do 

país, que à época era marcada pela concentração de bens de raiz nas mãos do 

clero e alta nobreza, ao mesmo tempo que os lavradores não possuíam terras e 

nem estímulo para trabalhar nas propriedades de outrem.

Mediante essa realidade fundiária, D. Dinis buscou controlar e até 

mesmo combater os privilégios desses grupos sociais, ao mesmo tempo que 

incentivou a ocupação e o cultivo das terras, especialmente as da Coroa.

Vimos que, não obstante o rigor do monarca no que concerne aos 

privilégios do clero no tocante à acumulação de bens de raiz, houve, 

entretanto, um tratamento diferenciado para os cistercienses de Alcobaça, fato 
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esse que em parte se explica pela confluência de interesses de ambas as partes 

quanto à implantação de uma política agrária para o país.

As contribuições dos monges a essa política agrária puderam ser 

evidenciadas no nível da produção agrícola, no nível técnico (secagem de 

pântanos, construção de pontes) e também no que diz respeito à administração 

de celeiros régios.

Destacamos ainda que a política agrária de D. Dinis, a partir das 

contribuições dos monges de Alcobaça, impulsionou mudanças não só de 

ordem quantitativa, as quais puderam ser percebidas através da ampliação das 

áreas povoadas e agricultadas (como foi o caso do paúl de Ulmar), o que veio 

refletir num período de maior estabilidade econômica, como também as 

mudanças qualitativas, isto é, as que devem ter ocorrido no nível da 

mentalidade das pessoas, visto que a partir de então o trabalho agrícola 

adquire mais importância e maior dignidade.

Finalmente, salientamos que a política agrária que estivemos a 

analisar ocorreu num espaço geográfico cujas características influenciaram de 

forma direta ou indireta as ações do homem, especialmente no que se refere à 

produção agrícola. Dentre esses elementos naturais que conferiram 

especificidade ao meio ambiente, destacamos o excesso de água, que carecia 

de técnicas de escoamento e secagem de áreas alagadas, arte em que os 

cistercienses muito bem haviam desenvolvido.



128

Em suma, podemos afirmar que, dentro de um contexto 

geográfico-histórico específico, os monges de Alcobaça participaram 

ativamente na política agrária de D. Dinis.
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