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Há muito que as ruínas 

de Santa Maria de 

Seiça, perdidas na 

solidão do seu vale, 

assombram o visitante, 

pela sua impres-

sionante beleza.  

O Mosteiro de Seiça é um conjunto 

arquitectónico, que encerra em si um manancial 

riquíssimo de informação histórica e de 

arqueologia industrial. 
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 A obra data dos séculos XVI e início do XVII 

(tendo-se prolongado ainda no séc. XVIII), 

quando se construiu o claustro, se ergueu o 

dormitório e se transformou a igreja.  

 O templo, de nave única, capelas laterais à 

face, transepto saliente e duas torres sineiras 

de cúpulas bolbosas na fachada, foi muito 

adulterado no final do século XIX tendo-se 

destruído a cabeceira para a construção da 

linha de caminho-de-ferro e no início do séc. 

XX, quando no seu interior se instalou uma 

unidade industrial de descasque de arroz.  
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 Para reconstruir a história do lugar e da fábrica 

de arroz, a cargo da família Carriço, muito 

contribuiu a cedência de material manuscrito (em 

especial um Livro de Registo de J. dos Santos 

Carriço), pelo seu neto, António Carriço; 

 O primeiro estudo efectuado em 1991, tentava 

reconstituir o descasque de arroz, implantado no 

Mosteiro de Seiça, desde 1917 até 1926, com 

algumas  alusões ao descasque ainda a cargo 

dos seus a herdeiros (até 1976). 
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O Real Mosteiro de Santa Maria 

de Seiça  e a Capela de Seiça, a 

Poente, situam-se no Concelho 

da Figueira da Foz, a sul do Rio 

Mondego, junto à Ribeira de 

Seiça, entre os arrozais, dentro 

dos limites da Freguesia do 

Paião. 
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Seiça in Google Earth  



“Entre dunas que os pinhais 

cobriram, e o campo aberto 

pelas águas que descem do 

Sicó em busca do Mondego, 

e o Mondego leva ao mar, 

(…) ela mais do que as suas 

irmãs, dispersas naquela fita 

de chão que tem a sul a 

Saurium dos Romanos e ao 

norte o Monte Maior da 

Reconquista, e a poente se 

debruça sobre a Figueira e a 

nascente adivinha Coimbra, 

a sempre desejada”. 

 
In Henrique Balirraro Ruas  
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 Embora se desconheça a data exacta da fundação 

do Mosteiro de Seiça, a mais antiga referência 

documental que se conhece data de 1162, 

pertencendo então aos Crúzios (frades do 

Convento de Santa Cruz de Coimbra). Alguns 

anos depois, em 1175 D. Afonso Henriques doou à 

comunidade uma carta de couto. 

 

 

 

 

 
 

 

“…mosteiro de terras desertas ainda que não de 

todo despovoadas, terras a sul do Mondego, 

quase à beira do Atlântico”. 
in Fernando António Almeida 
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 Afonso Henriques, que reza a História, era acometido 

de frequentes achaques, procurava nesta região 

aprazível a cura para os seus males. 

 O convento foi, inicialmente, beneditino passando à 

regra cisterciense no tempo do Rei D. Sancho I. 
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No interior da Capela octogonal de St.ª Mª de Seiça, encontra-se 

uma lápide comemorativa da história do Abade João, bem como 

uma série de pinturas, com legendas, ilustrativas dos mesmos 

episódios – “Montemor cercada, pelos mouros; degolação de 

mulheres e crianças pelo abade João e companheiros; combate 

com os mouros; notícia da ressurreição dos degolados; criado de 

D. Afonso Henriques caindo do cavalo; cura miraculosa do 

mesmo criado, ermitão e o rei que lhe promete fundar o mosteiro” 
(CORREIA, GONÇALVES, 1947).  
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Apenas se conservou a remodelada capela octogonal 

de Nossa Senhora de Seiça, uma ermida numa 

encruzilhada, talvez um antigo templo a Hermes.  



 Do Mosteiro original (do qual nada resta) existem 

notícias a partir do séc. XII que o integravam no Couto 

de Seiça.  Este atingiu vastas dimensões, ficando no 

seu domínio localidades como o Paião, o Alqueidão, a 

Telhada e a Amieira.  

 

 D. Sancho I doou este edifício monástico à ordem de 

Cister, sob o patrocínio do Mosteiro de Alcobaça e em 

invocação de Stª Maria. Aqui se alojaram monges que 

se irão dedicar à agricultura (segundo a regra “ora et 

labora”). 
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O Couto de Seiça era percorrido, numa direcção SW-NE, por um 

curso de água, a Ribeira de Seiça, em tempos foi navegável, 

estando hoje assoreada. De finais do séc. XVI a meados do séc. 

XVII decorreram as obras para a construção do actual Mosteiro, 

as pedras para a sua construção foram transportadas por esse 

curso de água.  



 

 

 Com supressão das ordens religiosas em 1834 e a 

expulsão dos monges do mosteiro, na sequência 

da legislação liberal , este  foi alienado e mais 

tarde adquirido por particulares.  

 É certo que nos finais do séc. XIX, toda a 

propriedade do Mosteiro de Seiça se encontrava 

na posse da Paróquia do Paião.  
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 Em 29 de Dezembro de 1895, foram postas à venda, 

na Junta da Paróquia da Freguesia do Paião, as ruínas 

da referida igreja, bem como o local em que 

assentavam e terreno contíguo. O preço base de 

licitação foi de quinhentos mil Reis.  

 O Comendador Manoel Marques Leitão, comerciante 

estabelecido no Rio de Janeiro, Brasil, que morava 

nessa altura no Paião, fez a maior oferta, que foi de 

quinhentos mil e quinhentos Réis.  
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 Ficou provado que o extinto Mosteiro de Seiça 
foi vendido a Manoel Marques Leitão e que 
este entregou no dia seguinte o referido valor 
na tesouraria da Junta da Paróquia.   

 

 Ao chegar ao Brasil, Manoel Marques Leitão 
reconheceu em cartório, em 26 de Agosto de 
1898, a validade dos documentos 
comprovativos da compra da propriedade em 
Portugal, a saber: 

• O Auto de Arrematação; 

• O recibo da Tesouraria.     
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Frente do auto de 

Arrematação 



Maria Isabel G. F de Sousa 

Verso do Auto de 

Arrematação 



 

 A 2 de Fevereiro de 1911, comparecem no VIII Cartório 

do Rio de Janeiro, o Comendador Manuel Leitão e sua 

esposa, como outorgantes vendedores, e Joaquim dos 

Santos Carriço, como outorgante comprador. De acordo 

com a Escritura de Venda de Bens de Raiz em Portugal, 

a propriedade transaccionada incluía: 

• O Mosteiro de Seiça e terrenos envolventes (a 

denominada “Cerca”) – comprados em 1895 –

atravessados pela linha férrea; 

• Uma extensa propriedade rústica (terras, pomares, 

pinhais, matos e dois moinhos) adquirida em 1889. 
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 O preço total da propriedade foi de seis contos de 

Reis em moeda forte, e dezanove contos e 

quinhentos Reis em moeda brasileira. 

 Esta transacção deveu-se a dois factores 

importantes: 

• a implantação da República em Portugal, em 1910, 

o que, para Manoel Leitão constituía um perigo de 

perder a propriedade por absentismo; 

• a atracção que Joaquim Carriço sentia de voltar 

“ao seu torrão natal”, dado ser natural da Marinha 

das Ondas.  
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 De regresso a Portugal, em 1911, J. Carriço 

encontrou uma propriedade em ruínas e 

envolta num enorme silvado. Uma parte da 

igreja estava destruída devido à construção 

da linha do Oeste.   
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Em Portugal 



 Joaquim dos Santos Carriço, homem de espírito 

dinâmico e sentido empresarial, colocou de 

imediato a hipótese de rentabilizar 

economicamente a construção. Sendo “ateu 

confesso”, não o repugnou utilizar o edifício do 

mosteiro: 

  1º como moagem (de 1911 a 1917); 

  2º como fábrica de descasque de arroz (a 

partir de 1917). 
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A Fábrica 



 Antes da utilização do edifício, J. Carriço 

arrendava terras desta propriedade e 

emprestava dinheiro a juros a pessoas desta 

região. 

 De 1917 a 1926 (data da sua morte), geriu a 

fábrica e envolveu toda a sua família nesse 

projecto. Criou assim uma empresa de tipo 

familiar.  

 Para garantir rentabilidade e coesão em torno 

do seu ambicioso projecto, mandou construir 

habitações contíguas ao edifício principal, que 

hoje ainda se encontram no local. 
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Habitações contíguas ao 

convento, onde residia a 

família Carriço. 



 
 
 
 
4-Potencialidades do Mosteiro para 

Fábrica de Descasque de Arroz 

 Os primitivos descasques de arroz eram 

implantados em edifícios altos e com 

verticalidade, pela necessidade de aproveitar 

a acção gravítica na remoção de cascas e 

poeiras. Assim, pela sua imponente altura e 

verticalidade, o Mosteiro de Seiça era na 

época, adequado ao que se pretendia 
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 J. S. Carriço aproveitou os restos da nave da Igreja 

para a instalação da sua fábrica. As obras devem 

ter-se iniciado em 1917, uma vez que há referências 

no Livro de Registo, datadas de Junho desse ano, a 

“despesas com o motor e sua [in]estalação”. 

 

 No mesmo livro podem, ainda, verificar-se as 

despesas feitas: 

• na compra de materiais de construção, 

• no pagamento de mão de obra especializada 

(pedreiros, carpinteiros e serralheiros). 
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O Livro de Registo 



 No interior da igreja , aproveitando as grossas paredes, foi 

implantada uma estrutura de madeira, de alto valor estético. 

Esta estrutura consistia em dois pisos suspensos em colunas 

de madeira e ligados entre si por uma escadaria de acesso. 

Toda a estrutura era, na época de J. S. Carriço, 

permanentemente cuidada (polida, envernizada, reparada e 

acrescentada) por um carpinteiro de serviço. 
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Escadaria de madeira de 

acesso ao primeiro piso no 

interior do Mosteiro em 1991. 

O Interior … 



 Tal como a maioria das fábricas, também a de J. S. 

Carriço, tinha no local  um escritório. Este situava-

se junto à janela do torreão da referida igreja. 
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Fachada do Mosteiro, com a 

localização da janela do escritório 

de J. Carriço. 

Aspecto do que terá sido o escritório 

de J. S. Carriço (foto de 1991) 



 As primeiras referências à compra de arroz para 

descasque datam de Agosto de 1917. 

 Em finais de Agosto, inícios de Setembro, datam as 

primeiras referências à venda de arroz descascado. 

 O negócio terá prosperado com rapidez. Tal facto é 

atestado por um balancete de 28 de Julho de 1918: 
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“Compras feitas de arroz até à data………5.543.720$ 

 Vendas feitas de arroz até à data…………6.913.310$ 

 Saldo a favor do negócio……………………..1.369.590$” 
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Em virtude da necessidade 

de renovar a maquinaria 

inicial, J. S. Carriço, vendeu 

todo o recheio da fábrica a 

Luís Meireles, do lugar de 

Bicanho, em Setembro de 

1919. 

De Junho de 1919 até  ao 

mesmo mês de 1920, há todo 

um conjunto de registos 

referentes à compra da nova 

maquinaria. Esta terá vindo 

de Badajoz e transportada em 

Caminho de Ferro até à 

Telhada e depois até ao local. 

Registo de obras de 1919 



 As obras, desta vez, terão sido mais demoradas e 

de maior dimensão do que as de 1917. Existem 

referências a materiais e profissionais 

contratados, que não haviam anteriormente: 
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Materiais: 

• telha, tijolos, pregos, parafusos, 
vidros, folhas de ferro zincado; 

Trabalhadores: 

•  pedreiros, serventes, carpinteiros, 
serradores e latoeiros 



 As obras decorreram desde 1919 a Junho de 1920, a 
partir dessa data existem referências a toda a 
actividade relacionada com compra e venda de arroz. 

 Do lado exterior foram feitas alterações e acrescentos 
ao edifício primitivo: 

•  Construção de um armazém na ala lateral esquerda 
da igreja; 

•  Uma enorme chaminé em tijolos, também na 
mesma ala; 

•  Uma parede na parte lateral do mosteiro, e junto à via 
férrea, com três lances de escadas de acesso ao 
trilho de ferro ( onde eram carregadas vagonetas). 
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2ª Fase das obras… 
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Reconstituição da autoria de Fernando Carlos 

Lopes, baseado em informações locais. 



5- A Mão-de-Obra 

 A mão-de-obra utilizada era constituída por homens e 
mulheres da região, designadamente do Casal Novo, do 
Serrião Alto e da Torneira. 

 O pessoal não trabalhava ao mês, mas sim em certos dias 
da semana. O salário administrado estava de acordo com 
os dias da semana em que o operário trabalhava. 

 Os dados obtidos a este respeito prendem-se com registos 
de J.S. Carriço relativos à relação de pessoal (por ex. o de 
1926). 

  Daí se conclui que, as mulheres recebiam pelo mesmo nº 
de dias de trabalho, pouco mais de metade do ordenado 
auferido pelos homens (numa relação de 4 para 6). A 
explicação para este facto tem a ver  (possivelmente) com a 
natureza do trabalho masculino, que seria mais violento.   
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Documento de Relação 

de Pessoal (1926). 



 Durante a implantação da fábrica em 1917 e 

posteriormente, aquando da instalação da nova 

maquinaria em 1919/20, foi contratado pessoal 

especializado (pedreiros, carpinteiros, serradores, 

latoeiros), aos quais eram pagos além de salários, as 

“comedorias” (1917) e “Manutenções”(1919/20). 
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Joaquim S. Carriço pareceu-

nos um homem generoso, 

empreendedor e sobretudo, 

muito organizado. 



 
 
 

 
 No início da década de 90 do Séc. XX restavam no local 

poucas máquinas, contudo eram visíveis os locais de 

instalação das mesmas, o que, por si só, já é prova da 

enorme capacidade de trabalho dessa fábrica. 
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6- A Tecnologia – Fontes de 

Energia 



 Durante o período que se estudou (1917/26), existem nos  

documentos de Joaquim Carriço, em especial no Livro de Registo 

algumas referências  acerca da aquisição de máquinas: 

•  Anotação de 1917 (altura da montagem da fábrica): “Despesa feita 

com o motor e [in]estalação, compra…..1.250$00, e 

carreto…..10$00.” 

•  Outubro de 1919: “Transporte de caminho de Ferro de um 

descascador de Coimbra à Telhada.” 

•  Dezembro de 1919: “Paguei ao Caminho de Ferro de Badajós à 

Telhada transporte de machinas” 

•  Fevereiro de 1920: “Pago por sua ordem transporte ao Caminho de 

Ferro das machinas e roda da alfandega de Elvas”. 

•  Março de 1920: “Paguei transporte de uma grade de machinas e 

alfandega”. 

Maria Isabel G. F der Sousa 

Compra de Máquinas 
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Registos relativos às obras de 1917  

É provável que o motor a que 

é feita referência em 1917 seja 

uma máquina a vapor, que 

teria accionado todo o 

sistema. Sabe-se que tal 

máquina utilizava como 

combustível a própria casca 

do arroz (teria existido um 

exemplar semelhante na 

Quinta de Foja). Para 

alimentar o vapor, recorria-se 

à água da Ribeira de Seiça, 

onde ainda eram visíveis, em 

91, os locais de drenagem. 
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Registos relativos às obras de 

1919  

• Nas anotações de 1920 (altura 

da remodelação da fábrica), são 

feitas várias referências ao 

pagamento de “machinas”. 



O descasque do arroz é um processo complexo… 

Maria Isabel G. F der Sousa 

O descasque do arroz  
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Tarara de Limpeza de Seiça em  

Seiça - 1991. 

O descasque do arroz é um 

processo complexo que tem como 

objectivo retirar as cascas e as suas 

impurezas, bem com separá-lo de 

trincas, o farelo e as sêmeas, por 

forma a obter o arroz branqueado 

que faz parte da nossa alimentação. 

As principais operações são o 

descasque e o branqueamento Para 

tal, são usadas máquinas 

específicas, que integram uma 

cadeia de montagem, das quais 

vamos dar conta a seguir: 

1ª Etapa: Tarara de Limpeza- Faz 

uma operação de limpeza e 

calibragem dos grãos 



 Etapas seguintes: 

•  Os grãos em casca passam 

para os descascadores, 

onde, através da acção de 

pressão e fricção, são 

removidas as cascas; 

• O branqueio é efectuado 

por fricção nos 

branqueadores; 

• O  polimento é feito nos 

polidores onde os grãos 

são escovados. 
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Local de implantação dos 

descascadores, branqueadores e 

polidores na fábrica de Seiça – em 

1991 
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Foto de 1991 



 Etapa intermédia: 

•  Entre cada uma das anteriores operações o arroz 

passa por peneiros onde são eliminados farelos e 

sêmeas. 

• Para separar o arroz com casca do arroz descascado 

usa-se, antes do polimento, um Separador de Paddy. 

Desta máquina não existiam vestígios no local em 

1991, mas está comprovada a sua existência por 

algumas notas do livro de registo, que referem “Vidros 

para o separador” e “Paguei transporte e alfandega de 

uma caixa de separador”. 

• Para a obtenção do arroz comercial (com proporção 

conveniente de arroz inteiro e trincas) são utilizadas as 

lotadoras.  
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 Para o transporte do arroz pelo sistema são 

necessários elevadores e alcatruzes. A fábrica de 

Seiça estava equipada com elevadores, pois nas 

notas do proprietário existem referências datadas de 

Dezembro de 1920 que dizem : “Folhas de ferro 

zincado e parafusos para carros de elevador”. 

• Para eliminação de poeiras e arrefecimento das 

máquinas é imprescindível a existência de um sistema 

de aspiração. Este sistema é constituído por 

ventoinhas ligadas a tubos purificadores e cascatas. 

 Podia ainda ver-se no local uma caixa destinada a 

regular o débito dos branqueadores. Tratava-se de 

uma caixa de reserva quando o cereal faltava nas 

máquinas. 
Maria Isabel G. F der Sousa 
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Sistema de aspiração de poeiras 

em Seiça - 1991 

Regulador débito dos 

branqueadores em Seiça - 

1991 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- A Linha do oeste: Escoamento e 

Comercialização do Arroz 
 

 Em Junho de 1888 a Figueira da Foz passa a ter 

uma segunda linha ferroviária – a do Oeste. Deste 

modo ficava estabelecida a ligação directa com a 

capital e com a Estremadura. 
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Vista panorâmica do Mosteiro 

de Seiça, onde se pode 

identificar a via férrea e a 

estrada alcatroada 



 A Fábrica de Seiça terá beneficiado com o facto 

de ali, mesmo ao lado, ter sido construída a 

Linha do Oeste. Por esta via: 

•  chegava o arroz em casca, proveniente de 

várias regiões do país; 

•  escoava-se o arroz já descascado. 
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Para maior eficácia de 

cargas e descargas, foi 

construído, nas traseiras do 

Mosteiro, um ramal 

privado, de cerca de 80 

metros, para onde eram 

encaminhados os vagões 

da C.P. com mercadorias. 

Na distribuição dos vagões para 

ramais privados, a CP procedia 

da seguinte forma: 

•Dois para Seiça, 

•Dois para o Louriçal, 

•Dois para a Guia 

Vista aérea do Mosteiro e do terreno 

contíguo, onde se pode ver a via férrea e o 

pequeno ramal para as vagonetas locais. 



 Existem imensas referências, na documentação 

de J. S. Carriço, sobre pagamentos efectuados 

aos Caminhos de Ferro, o que prova a frequente 

utilização deste meio de transporte nos seus 

negócios. 

 Só há cerca de quarenta anos, a estrada 

alcatroada corta perpendicularmente a Linha do 

Oeste, junto às ruínas do Mosteiro (obviamente 

que não terá sido usada para o transporte de 

mercadorias na época de J. S. Carriço). 

 

Maria Isabel G. F der Sousa 

O Caminho de Ferro ali ao 

lado… 
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Vista panorâmica do Mosteiro de 

Seiça, onde se pode identificar a via 

férrea e a estrada alcatroada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- A Fábrica de Descasque no Contexto 

Regional e Inter-Regional – Seu Papel 

Económico 

 
 No período estudado, é possível verificar que esta fábrica teve 

grande impacto, não só a nível regional, como inter-regional. 
Sem dúvida que a sua importância se deve à instalação da via 
férrea muito próxima do Mosteiro, pela qual provinham e 
escoavam as produções. 

 A proveniência do arroz em casca era mista: 

• Da própria propriedade onde se localizava a fábrica, 

• De terras arrendadas, cujo pagamento era feito em arroz, 

• Comprado a proprietários da região ou de outras regiões do 
país, nomeadamente das Caldas da Rainha e Vila Franca. 
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 Quanto aos locais de escoamento: 

•  grande parte da produção destinava-se ao norte do 

país: Viseu, Santo Tirso, Braga, Matosinhos, 

Famalicão, Barcelos, Santa-Comba-Dão e 

Mangualde. 

• Uma parte de menor importância ia para Cantanhede, 

Leiria, Lisboa e para a Figueira da Foz ( o comprador 

mais assíduo, e em maiores quantidades, era a 

Sociedade de Farinhas e Sêmeas). 
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 Frequentemente eram estabelecidas relações 

comerciais da fábrica com o exterior. Temos exemplos 

de numerosa correspondência enviada para Seiça e da 

fábrica para os seus clientes. Como tal, a fábrica de 

Seiça possuía um papel timbrado, no qual se podem 

colher várias informações úteis. 
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O Timbre… 



 Na época, o descasque teve uma importância 

extremamente grande, podendo superar a produção de 

muitas das suas congéneres. Temos informações que na 

época áurea chegou a descascar 1000 a 1200 Toneladas 

de arroz/ano. 

 A partir de 1920, aparecem-nos no livro de registo, múltiplas 

referências a uma conta de J. S. Carriço no Banco Nacional 

Ultramarino, este irá ser o banco com o qual vai trabalhar 

até ao fim da sua vida.  

• Certos clientes pagavam-lhe com cheques dessa instituição 

bancária: “Paulino Montes, Caldas da Rainha, Jan., 18, 

1921, Uma factura de 130 sacos d` arroz carolino; Jan. 

22, 1921, Saquei pelo Banco Nacional Ultramarino…” 

 

Maria Isabel G. F der Sousa 



 Este era, também, o meio de pagamento das 

suas despesas e de depósito de capital: “Maio 

de 1921 – Minha entrega de dinheiro para 

liquidação de contas (…).” 

 

 Não são só estes dados que nos dão uma ideia 

do papel económico da fábrica de descasque, 

mas também a grandiosidade da construção e a 

profusão de máquinas, que sabemos terem 

existido no local, demonstram a dimensão que 

este descasque atingiu e o papel económico que 

deve ter representado na região. 

 
Maria Isabel G. F der Sousa 



Maria Isabel G. F der Sousa 

Livro de Registo com referência ao 

Banco Nacional Ultramarino 



 

 

 

 

9- A Classificação do Mosteiro de Seiça 

 

Maria Isabel G. F de Sousa 

Foi só na década de 90 do 

Séc. XX que o Mosteiro de 

Seiça começou a 

despertar o interesse das 

entidades competentes, 

tanto quanto à sua 

classificação, como 

quanto à necessidade 

urgente de preservar o 

património existente. 

Assim, foram tomadas as 

seguintes medidas: 



 A 6 de Maio de 1991 foi enviado ao Presidente da Câmara 

Municipal da Figueira da Foz um ofício do Instituto Português 

do Património Cultural, cujo assunto se prendia com a 

eventual classificação do Mosteiro de Seiça. Dizia assim: 

“ Para os devido efeitos, (…) tenho a honra de informar V. 

Ex.ª que (…) foi determinada a abertura do processo de 

instrução relativo à proposta de classificação do Mosteiro 

de Santa Maria de Seiça (…). Mais informo que o imóvel 

fica abrangido pelo Art.º 14 (…) pelo qual não pode ser 

demolido, no todo ou em parte, nem ser obras de restauro, 

sem prévio parecer deste instituto”.  

Nesse documento era solicitado o envio da planta topográfica 

com o imóvel assinalado. 

 

Maria Isabel G. F der Sousa 



Maria Isabel G. F de Sousa 

Ofício, datado de 6 de Maio de 

1991, enviado ao Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira 

da Foz, pelo Instituto Português 

do Património Cultural, cujo 

assunto se prendia com a 

eventual classificação do 

Mosteiro de Seiça. 



• Em ofício enviado pelo IPPAR a Joaquim dos Santos Carriço, 

datado de 13 de Junho de 1997, era comunicado que tinha 

sido determinado, por Despacho do Ministro da Cultura, a 

Classificação do Mosteiro de Seiça (…) como “imóvel de 

interesse público”. 

• Nesse documento o proprietário era notificado da 

decisão de classificação do monumento; 

• Era-lhe solicitado que se pronunciasse sobre essa matéria, 

devendo fazê-lo no prazo de quinze dias; 

• Caso não o fizesse, dava-se como aceite a proposta. Sendo 

assim, o imóvel ficaria sujeito às disposições legais:  

• “(…)pelo que não poderá ser demolido, expropriado, 

restaurado ou transformado sem autorização expressa 

deste instituto”. 

 

Maria Isabel G. F der Sousa 



• Em ofício do IPPAR, datado de 9 de Março de 1998,  

António Resende S. Carriço (neto de J. S. Carriço) foi 

convidado para as Comemorações dos 900 anos da 

Ordem de Cister, a fim de participar num Workshop do 

Colóquio Internacional no Mosteiro de Alcobaça, que iria 

decorrer de 16 a 20 de Junho de 1998.  

• Nesse colóquio Internacional previa-se a participação de 

técnicos de património, arquitectos, arqueólogos, 

especialistas em turismo cultural, conservação e restauro, 

bem como proprietários de imóveis associados à Ordem 

de Cister. 

• Pretendia-se com este encontro abrir novas perspectivas 

de recuperação e dinamização daqueles espaços, ao nível  

da valorização turística. 

Maria Isabel G. F der Sousa 



Por fim… a classificação do Mosteiro de 

St.ª Maria de Seiça 

 Noutro documento proveniente do Instituto Português do 

Património (IPPAR), Conselho Consultivo, datado de 29 

de Junho de 1998 refere-se que relativamente à 

proposta de classificação deste imóvel não foi aduzida 

qualquer oposição, “…tendo-se mesmo registado a 

concordância do seu proprietário…”, como tal 

informava-se que o Ministro da Cultura (Manuel Maria 

Carrilho) tinha homologado  a proposta de classificação 

do Mosteiro. 

Maria Isabel G. F der Sousa 



 “Mais se dizia nesse documento:  

 

“Admite-se que o conjunto em causa reveste-se de uma 
característica suis-generis. Peça notável da arquitectura 
quinhentista da Ordem de Cister, posteriormente 
remodelada, foi ali implantada uma fábrica de descasque 
de arroz, facto que, se aparentemente desvirtua o 
espaço original, por outro lado, pese embora as 
obliterações sofridas, lhe concede uma  segunda e 
original mais valia patrimonial, neste caso no âmbito da 
arqueologia (ou património) industrial (à qual, quase 
ironicamente se poderia acrescentar a destruição da 
cabeceira, de modo a permitir a passagem de uma linha 
de caminho de ferro…). Esta dupla valência do imóvel, 
em vez de lhe reduzir o interesse  como que reforçou a 
sua “aura” e o seu carácter insólito, constituindo-se 
como duplo desafio em termos de tipologia patrimonial 
e da respectiva salvaguarda, que se impõe.” 

Mari a Isabel G. F de Sousa 



 Também era salvaguarda 

do IPPAR o facto de “ o 

imóvel, que se encontra 

em condições precárias, 

poderá, asseverar-se 

essencial no quadro da 

sua futura manutenção e 

eventual recuperação…”. 

 

Maria Isabel G. F der Sousa 



9- O Mosteiro de Seiça e a Autarquia 

 Há muito que o Mosteiro de Seiça se encontrava em 

ruínas. A família Carriço, embora sabendo do valor 

inestimável do património que possuía, sentia-se 

incapaz de o recuperar, dado o grandioso custo que as 

obras implicariam. 

 Desde o final da década de 90  o Ministério da Cultura 

e o Instituto Português do Património Arquitectónico 

manifestaram um interesse em relação a este 

monumento, que culminou com a sua classificação 

como imóvel de interesse público. 

Maria Isabel G. F der Sousa 



 A partir de então, surgiu na mente de pessoas ligadas 

à cultura da Figueira da Foz a urgência de se dar um 

passo decisivo, no sentido de fazer passar o 

monumento da mão de particulares para a esfera da 

Autarquia. 

 Nos finais da década de 90, iniciaram-se contactos 

entre vereadores da Autarquia e outras personalidades 

sensíveis a esta questão, com os herdeiros da família 

Carriço. 

 As negociações estabeleceram-se com António 

Resende Santos Carriço e com o seu irmão, Henrique 

Resende Santos Carriço, tendo culminado com a 

assinatura do contrato de promessa de compra a 

venda do imóvel a 24 de Julho de 2000.  
Maria Isabel G. F der Sousa 



  O processo esteve a cargo do advogado 

Figueirense Dr. Cerqueira da Rocha. Neste acto, 

os proprietários receberam metade do valor total.* 

Maria Isabel G. F der Sousa  * Há referências ao valor total de  245.000  Euros 



Maria Isabel G. F der Sousa 

A partir de 2001, podia ler-se 

no local um cartaz do 

Município da Figueira que 

avisava que o edifício se 

encontrava em obras de 

limpeza. 



 Durante o mandato como Presidente da Câmara, Dr. 

Santana Lopes, foi feita a candidatura do Mosteiro a 

Fundos Comunitários, que permitiram a realização da 

escritura  a 9 de Março de 2004.  

 Nessa altura, também, foi vendido à Câmara Municipal 

um celeiro anexo ao Mosteiro, pertencente a uma prima 

de António e Henrique Carriço, Dacilde Carriço e seus 

sobrinhos, Pedro e João Bernardo Carriço.  

 Aquisição essa que foi feita na certeza da concessão de 

apoios que iriam ser desbloqueados com vista à 

recuperação do património, doravante na mão da 

Autarquia. 

Maria Isabel G. F der Sousa 



 A Câmara Municipal, ao adquirir monumentos como o 

Mosteiro de Seiça (assim como o Paço de Tavarede, o 

Paço de Maiorca e a Quinta das Olaias) pretendia 

encetar uma política cultural inovadora que se traduzia 

numa intenção da Autarquia de valorizar o património 

existente no nosso Concelho, revitalizando esses 

espaços.  

 Em relação ao Mosteiro de Seiça, havia o sonho de 

integrar neste monumento, espaços de cultura, lazer e 

turismo. 

Maria Isabel G. F der Sousa 



  Contudo, após uma década, o Mosteiro de Seiça 

continua mergulhado num estado de perfeita 

degradação, que se agrava a cada dia que passa. 

Quem hoje visita o local vê-se na presença de um 

colosso destroçado e esventrado, ao qual até falta o 

telhado.  

 Todos os vestígios da antiga fábrica de 

descasque de arroz, que ainda se podiam ver no 

início dos anos 90 (e que aparecem nas imagens 

que constam deste trabalho), desapareceram!!!    

 

Maria Isabel G. F de Sousa 



• É urgente iniciarem-se as tão aguardadas obras. 

Neste contexto o Mosteiro de Seiça, uma vez 

restaurado poderia ser uma interessante “sala de 

visitas” do Concelho ou um belo “Hotel de 

Charme”, atraindo muitos apaixonados da 

arquitectura religiosa e arqueologia industrial. 

Seria interessante estabelecer-se um plano de 

visitas para as escolas deste país. 

 A restauração do edifício deveria ter em conta 

todo o espólio que existiu no local relativo à 

fábrica de descasque de arroz, por forma a 

testemunhar um exemplo, tão peculiar, de 

Arqueologia Industrial. 

 
Maria Isabel G. F de Sousa 

•Que futuro se vislumbra? 



Maria Isabel G. F de Sousa 
Foto Nuno S. Santos 



Neste momento a situação financeira da Autarquia é 

extremamente delicada… ouvem-se vozes que clamam 

pela venda do Mosteiro de Seiça a fim de recuperar 

capital… 

Autarquia 

Particulares 

Maria Isabel G. F der Sousa 
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No exterior e interior do Mosteiro de Seiça 

a vegetação adensa-se… 

Fotos de Hfmsantos 

O Presente do Mosteiro… 
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Um interior que fala de 

tempos grandiosos… 

Foto de Nuno S. Sousa 
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O Interior em ruínas… 

Foto de Hfmsantos 
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Destroços no interior… 

Foto de Hfmsantos 

Foto de Nuno S. Sousa 
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A ruína e a luz… 

Fotos de Nuno Sousa 

Foto Nuno S. de Sousa 

Foto Nuno S. de Sousa 
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Foto de Nuno Sousa 

Espera-se “uma 

luz” urgente para 

Seiça… 
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Foto Aérea de Jorge Dias 
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Obrigada pela Atenção! 

Foto Aérea de Jorge Dias 
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