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A VIDA QUOTIDIANA NOS MOSTEIROS  
 
Ordem Religiosa 
: Comunidade religiosa, que reúne monges, monjas e freiras que obedecem a uma 
“regra”, isto é, um conjunto de normas que devem seguir na sua vida. É por isso 
que estes membros do Clero têm o nome de Clero Regular. 
 
Ordem Religiosa Militar 
: Trata-se de uma comunidade religiosa que, a par de seguir a sua regra religiosa, 
devia também participar na guerra contra os “infiéis”, isto é, os elementos de 

outras religiões. 
 
Mosteiro 
: Trata-se do edifício e todas as suas dependências (partes), onde se 
recolhiam as ordens religiosas: os monges e monjas. 
Compreendem, então, um conjunto de estruturas para habitação e oração 
para os monges/monjas: a igreja; o claustro, que se abre para um jardim, 
onde por vezes existe uma fonte ou lavabos em frente ao refeitório. Em 
torno do claustro, dispõem-se os 
serviços do mosteiro (sala do 
capítulo, refeitório, parlatório, 
dormitório, cozinhas…). Existem 
também a enfermaria e o 
calefatório ou sala de aquecimento. 
Os mosteiros também ficaram 

conhecidos pela existência de funções específicas da condição de 
vida monástica, como os scriptoriae (do latim scriptor, “o que 
escreve”), onde trabalham os monges copistas e iluminadores, 

próximo da 
biblioteca ou 

arquivo. 
Anexamente às 

estruturas 
centrais do 
mosteiro, claustro 
e igreja, existiam as áreas ligadas às produções 
agrícolas. Falamos dos celeiros, moinhos, adegas, tulhas, 
cavalariças e estábulos, oficinas, pocilgas, etc.  
Os mosteiros possuíam ainda, nas suas cercas, jardins, 
capelas, ermidas, pomares, estufas, lagos e também 
laboratórios e centros de pesquisa, como observação 
astronómica, por exemplo. De recordar também que 
muitos mosteiros possuem colégios e outro tipo de 
escolas, a recordar as scolae (escolas) monásticas da 
Idade Média. 
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Ficha de Apoio nº 9 

Fig. 2 - Mosteiro do Lorvão 

Fig. 1 - Monges Copistas 

Fig. 3 - Escola num Mosteiro 


