Encontros de Cultura e Património – Figueira da Foz
INTRODUÇÃO
O Município da Figueira da Foz vai organizar nos dias 7 e 8 de Julho de 2011 os Encontros de
Cultura e Património, numa primeira edição subordinada ao tema Mosteiro de Santa Maria
de Seiça: Abordagens e Perspectivas.
Testemunho da importância histórica da Ordem de Cister em Portugal, o Mosteiro de Santa
Maria de Seiça, situado na freguesia de Paião, concelho de Figueira da Foz e cujas referências
remontam ao séc. XII, encontra-se num estado de progressiva ruína, fruto do abandono a que
foi votado após a extinção das Ordens Religiosas, em 1834.
Num passado mais recente, o Mosteiro foi ocupado por uma unidade fabril de descasque de
arroz, o que constitui também um interessante motivo de estudo, designadamente para a
arqueologia industrial.
Classificado como Imóvel de Interesse Público, por Decreto nº 5/2002 de 19 de Fevereiro, o
Mosteiro de Santa Maria de Seiça foi adquirido pelo Município da Figueira da Foz, numa
tentativa de o resgatar à destruição e de lhe garantir sustentabilidade.
A sua reabilitação, mais que prioritária, poderá contribuir para o desenvolvimento turístico e
económico da região, estreitar os laços com o mundo académico e científico e,
eventualmente, impulsionar o tão desejado regresso da Ordem de Cister a Portugal, após
quase dois séculos de ausência.
A presente edição dos Encontros de Cultura e Património irá decorrer por dois dias, contando
com a presença de especialistas nas áreas de história da arte, arquitectura, reabilitação
urbana, gestão e salvaguarda de património edificado, culminando com uma visita ao
Mosteiro de Seiça.
Divulgar a história por detrás destas ruínas e reflectir sobre soluções de reabilitação
compatíveis com os princípios do desenvolvimento sustentável, são desígnios deste evento,
ambicionando-se o debate de ideias sobre a salvaguarda, a manutenção e a gestão do
património cultural em geral, como via para a sustentabilidade e competitividade das regiões.
Os Encontros de Cultura e Património são uma iniciativa da Câmara Municipal da Figueira da
Foz, num formato que se pretende de carácter anual, dedicado a debater e divulgar temas
culturais de interesse nacional e municipal.
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