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Denomina-se SMS e é 
a recém criada Associação 
dos Amigos do Convento 
de Santa Maria de Seiça, 
com o objectivo principal 
de proteger o monumento 
e encontrar soluções para a 
sua preservação e eventual 
recuperação.

A SMS foi fundada a 
30 de Outubro de 2013, 
com escritura assinada por 
Maria Rosa Anttonen, o 
padre Manuel da Silva, Go-
retti Carmona Bicho e João 
Campos. A primeira inicia-
tiva foi a exposição colectiva 
de fotografia “Convento de 
Santa Maria de Seiça – Um 
legado dos monges de Cis-
ter”, que esteve patente, até 
ontem, no Centro de Artes 
e Espectáculos (CAE) da 
Figueira da Foz.

No passado dia 15 des-
te mês foram eleitos os 

primeiros corpos sociais da 
SMS, os quais se propõem 
reabilitar a rota de Seiça, 
criando novos pontos de 
interesse no seu percurso 
de ordem etnográfica, his-
tórica, faunística e agrícola.

Os membros da SMS 
querem promover várias 
acções, de forma a chamar 
a atenção permanente para 
os temas de Seiça, facilitar a 
visita à capela, elaborar lem-
branças, recolher tradições 
orais e reabilitar festas po-
pulares, assim como realizar 
acções de formação sobre 
ofícios tradicionais da região.

A Direcção da SMS é 
constituída por Maria Rosa 
da Silva Santos Anttonen 
(presidente), José Marques 
Coelho (vice-presidente), 
João Carlos Fernandes 
Gonçalves de Campos 
(secretário), Edgar José 

Pedrosa Gonçalves (tesou-
reiro), José Alberto Silva 
Carvalho (vogal), Christina 
Sendy Carvalho Loureiro e 
Clara Natércia dos Santos 
Rodrigues (suplentes).

A Mesa da Assembleia 
Geral integra José dos San-
tos Neves (presidente), 
Maria Goretti dos Santos 
Carmona Bicho (vie-presi-
dente), Luís Manuel Hen-

riques Marques Matias (se-
cretário) e Eugénio Manuel 
Pinto Bicho (suplente).

O Conselho Fiscal é 
constituído por Joaquim 
Mendes Cardoso (presi-

dente), Sérgio Rodrigues 
Gaspar Carriço (relator), 
Mabília Maria Leal Santos 
Farelo (seretária) e Marga-
rida Maria da Cruz Mergu-
lhão Medlan (suplente).

LUÍS SANTOS

Situado na freguesia do 
Paião, concelho da Figueira 
da Foz, o Mosteiro de Santa 
Maria de Seiça, datado de 
1162 (século XII), só em 
2002 (século XXI) é que foi 
classificado como imóvel de 
interesse público. Situado num 
“vale encantado”, verdejante e 
com uma ribeira, tem muitos 
defensores com o sonho de o 
verem renascer, mas o elevado 
custo tem feito gorar qualquer 
ousadia.

Quem visita o lugar, onde 
se encontra o também de-
nominado Convento, fica 
surpreendido com o vale, 
ribeira de Seiça, três habita-
ções e uma capela octogo-
nal, recuperada e mais anti-
ga que o próprio mosteiro. 
Com a extinção das Ordens 
religiosas (1834, séc. XIX), em 
1895 a Junta da Paróquia do 
Paião pôs à venda as ruínas da 
igreja, que foram compradas 
por Manuel Marques Leitão, 
comerciante a viver no Brasil. 
Já em 1911 o Mosteiro de Sei-
ça voltou a ser comprado por 
outro residente naquele país, 
Joaquim dos Santos Carriço, 
que o transformou numa 
fábrica de descasque de arroz, 
a qual funcionou durante 
duas gerações e se tornou um 
importante pólo industrial, 
com ramal ferroviário privado, 

ligado à Linha do Oeste e um 
apeadeiro.

O proprietário morreu 
em 1926 e o seu funciona-
mento foi continuado pelos 
filhos, tendo falecido o último 
em Janeiro de 1975. Em 2000, 
a Câmara da Figueira da Foz 
assinou um contrato de pro-
messa de compra e venda com 
um dos herdeiros, por cerca 
de 45 000 contos (225 000 
euros) e veio a adquirir tudo, 
durante a presidência de Pedro 
Santana Lopes.

Após um longo processo, 
o Mosteiro de Santa Maria de 
Seiça foi classificado como 
Imóvel de Interesse Público 
(decreto n.º5/2009 de 19 de 
Fevereiro). De nada valeu para 
a sua recuperação, tendo, em 
05 de Janeiro de 2010 sido en-
tregue um abaixo-assinado na 

Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, com 1 218 assinaturas, 
a pedir a reconstrução (ou 
pelo menos para que fossem 
protegidas as ruínas), mas…
continua a degradação e a 
vandalização.

Sem previsões

Questionada, esta sema-
na, a Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, fica-se a saber 
que “não há nada definido” 
quanto ao que se pode fazer 
com o Mosteiro de Seiça. O 
valor que se imagina para a re-
cuperação é classificado como 
“pateticamente elevado”, o 
que se pode traduzir como 
incalculável.

Ao longo do tempo o 
monumento tem sido tema 
para trabalhos e conferências, 

como a que se realizou a 07 
e 08 de Julho de 2011, na 
Casa do Paço, na Figueira 
da Foz, onde se referia que 
“a sua reabilitação, mais que 
prioritária, poderá contribuir 
para o desenvolvimento tu-
rístico e económico da região, 
estreitar os laços com o mun-
do académico e científico e, 
eventualmente, impulsionar 
o tão desejado regresso da 
Ordem de Cister a Portugal, 
após quase dois séculos de 
ausência”.

Neste encontro participa-
ram especialistas nas áreas de 
história da arte, arquitectura, 
reabilitação urbana, gestão e 
salvaguarda de património 
edificado, onde se divulgou a 
história por detrás das ruínas e 
se reflectiu sobre soluções de 
reabilitação.

Sem mais novidades, as-
sim continua em ruínas um 
monumento de arquitectura 
religiosa barroca, um mostei-
ro masculino cisterciense, de 
nave única de cinco tramos, 
para a qual abriam capelas la-
terais intercomunicantes, com 
coro-alto a ocupar o primeiro 
tramo. Parte da cabeceira terá 
sido destruída para passagem 
da linha férrea e ali esteve uma 
fábrica, sendo ainda visíveis 
adaptações feitas no edifício, 
para o seu funcionamento, 
vestígios de pisos, construção 
de anexos e chaminé em tijolo. 

Seiça é um local espe-
cial, segundo a opinião de 
muitos. De acordo com José 
Marques Coelho, “quem ali 
vai tem a sensação de calma 
e luminosidade, transmi-
tindo uma tranquilidade 
amena”. Talvez por isso, 
considera que “não seja por 
acaso a escolha deste local 
para instalar um convento e 
menos, ainda, imponderada 
a decisão do primeiro rei, 
D. Afonso Henriques”, 
nem a proximidade a Soure, 
onde se instalam os cavalei-
ros da Ordem do Templo.

Defende, igualmente, 
que “o facto de Seiça ter 
sido escolhida pela um 
convento cisterciense, na 
altura, não terá sido por 
acaso, ou só por factores 
económicos”. “Teria ali 
havido uma escola para en-
sino dos monges e dos seus 
próximos cavaleiros do 
Templo? Não sei. Suspeito 
que sim e há muito defendo 

dever a investigação confir-
mar ou desmentir, tal como 
buscar as raízes da planta 
octogonal da capelinha 
ali existente”, refere José 
Coelho, autor das maquetas 
do Mosteiro, sugerindo a 
recuperação para um hotel 
de charme, próximo da Fi-
gueira da Foz e de Coimbra.

Por outro lado, propos-
tas de alunos de arquitectu-
ra da Escola Universitária 
das Artes de Coimbra, sob 
a orientação do professor 
Carlos Figueiredo, suge-
riam a manutenção da traça 
original e, indo para além 
disso, a criação de espaços 
novos para possíveis utiliza-
ções e fruição da “solidão e 
do silêncio” de Seiça.

Também Inês Pinto e 
Sílvio Gaspar, apaixonados 
pelo mosteiro, já apresenta-
ram uma reconstituição vir-
tual, mostrando como seria 
o mosteiro de Santa Maria 
de Seiça no século XIX.

Monteiro de Santa Maria de Seiça (Paião, Figueira da Foz)

Vale encantado
está envolto em sonho

O mosteiro da Ordem de Cister foi uma fábrica, 
como atesta a chaminé

SMS em defesa do património

José Coelho fez a maqueta do Mosteiro de Seiça

Propostas
para o futuro

Amigos de Seiça reuniram-se em associação para que o monumento seja divulgado e preservado


