Mosteiro de Arouca
OVER
In eerste instantie waren er in het klooster zowel mannen als vrouwen ondergebracht, maar aan het eind van de 11e
eeuw veranderde het in een vrouwenklooster dat zich vervolgens richtte naar de Regula Benedicti. De toetreding tot
de Cisterciënzer Orde in de 13e eeuw wordt in verband gebracht met de dochter van koning Sancho I, D. Mafalda,
die in 1220 besloot de kloosterzusters in de nieuwe orde op te nemen. Dankzij het aanzienlijke vermogen waarover
het klooster kon beschikken, werd het een van de belangrijkste Portugese nonnenkloosters.
Als kloosterlinge verkreeg D. Mafalda faam als heilige. De ongeschonden staat waarin haar lichaam werd
aangetroffen, droeg hier aan bij en in de achttiende werd ze uiteindelijk zalig verklaard.
Met het overlijden van de laatste moeder-overste, sloot het klooster in 1886 definitief zijn deuren. De
kloostergebouwen maken deel uit van het stedelijk gebied van Arouca en weerspiegelen, ondanks hun middeleeuwse
oorsprong, de grote veranderingen die in de 18e eeuw werden uitgevoerd. Alleen de overblijfselen van een
rozetvenster uit de 14e eeuw en een inscriptie uit de 10e eeuw getuigen nog van de werkelijke ouderdom.
Binnen in de kerk valt het evenwicht van de combinatie tussen de architectuur en de barokversieringen op, met
mooie retabels van verguld houtsnijwerk van de hand van Carlos Gimac. Aan de rechterkant van het schip bevindt
zich boven een altaar de sarcofaag van D. Mafalda uit 1793. In het koor verdienen het 18e eeuwse orgel en het
schitterende koorgestoelte, met schilderijen met daarop afbeeldingen uit het leven van heiligen, Maria, Jezus
Christus en de heilige Mafalda, een bijzonder vermelding.
Om de bijgebouwen van het klooster te leren kennen, dient men beslist een bezoek te brengen aan het Museum voor
Heilige Kunst (“Museu de Arte Sacra”), waar een groot deel van het meubilair van het voormalige klooster bewaard
wordt. Zo kan men een wandeling maken door de kapittelzaal, met verhalende tegeltableaus uit de 18e eeuw, de
grote keuken met open haard, de eetzaal en de kloostergang uit het laatste kwartaal van de 18e eeuw.
Contactgegevens
Av. 25 de Abril / Largo de Santa Mafalda 4540-108 Arouca
+351 256 943 321
Telefoon:

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

