
Em finais de Março do corrente ano começou finalmente a intervenção da autarquia da 
Figueira da Foz com vista a vedar e proteger o Mosteiro de Santa Maria de Seiça. Para além
da vedação, foi colocada sinalética alertando para o perigo de decorrada.
Seguir-se-ão trabalhos de limpeza e desmatação. Ao longo do ano vai ser feito um 
levantamento completo e projecto de consolidação da ruína com vista a uma candidatura a 
fundos apropriados para o efeito. Para tal foi constituída em Dezembro do ano passado uma
equipa pluridisciplinar envolvendo técnicos do município, da direcção regional de cultura 
do centro e da SMS.
A SMS congratula-se pelo início dos trabalhos, sendo este um marco importante, um 
primeiro passo no sentido de uma solução para o monumento. Foi como a primeira pedra 
do fim do esquecimento. 

Na próxima página:
 Universidade de Lisboa regressa a Seiça para mais um levantamento a laser da fachada 
do Mosteiro
 Novo Percurso Pedestre de Seiça em marcha
 Seiça com Sabor
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Universidade de Lisboa volta a 
Seiça para mais um levantamento a 
laser da fachada do Mosteiro

Investigadores da Universidade de 
Lisboa estiveram novamente em Seiça 
durante o mês de Março para mais um 
dos levantamentos periódicos, uma 
análise morfodinâmica a laser, no âmbito

do projecto LiDAR, estudo em que será possível avaliar, entre outras coisas, a degradação a
que tem vindo a ser sujeito com o tempo. Os resultados deste trabalho serão 
disponibilizados à SMS e a autarquia. A SMS agradece esta iniciativa voluntária.

Percurso Pedestre de Seiça em marcha

O grupo de trabalho da Rota de Seiça voltou a reunir em finais de
Março para avaliar no terreno as melhores alternativas para a
reformulação deste percurso pedestre. O resultado deste trabalho
irá ser entregue à Câmara no âmbito da reorganização de vários
percursos pedestres.

Seiça com Sabor

Um grupo de estudantes da ETAP de Pombal levou a cabo
a iniciativa “Seiça com Sabor” onde os participantes, após
percorrerem a Rota de Seiça, tiveram a oferta de um
almoço no largo da capela com a degustação de doces
típicos de três concelhos das redondezas.

E assim é: Seiça junta pessoas, sabores, saberes, vontades, de perto ou de longe, 
com este objectivo de voltar a dar vida ao sítio, consolidação ao património e 
protecção ao ambiente. Os nossos agradecimentos a todos que a visitam com 
respeito, em especial ao agrupamentos de escuteiros que por onde vão animam, 
respeitam e cuidam. 
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