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2ª VISITA AO PATRIMÓNIO NATURAL 2010 
““““Tipos de Vegetação e BiodiversiTipos de Vegetação e BiodiversiTipos de Vegetação e BiodiversiTipos de Vegetação e Biodiversiddddadeadeadeade””””    

    
Trás de Figueiró, concelho de Ansião 

 

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do 

Património realizou, no passado dia 17 de Abril, 
mais uma visita guiada ao património natural no 
concelho de Ansião. 

Esta visita, faz parte de um conjunto de 

quatro no espaço dos concelhos do Norte do 
distrito de Leiria, tendo como principal objectivo 
dar a conhecer os “Tipos de Vegetação e 
Biodiversidade”. 

  O local escolhido foi a área do Monte de Trás 

de Figueiró. Este monte tem 381 metros e fica situado 

na freguesia do Alvorge, concelho de Ansião em pleno 

Sitio Sicó-Alvaiázere.  

  Esta elevação, segundo alguns estudos, é muito 

importante do ponto de vista arqueológico. Muito 

património Romano foi identificado neste local: Pias em 

calcário, mós romanas inteiras, moedas, contas de 

colar… 

  Pelas 10 horas, junto ao ramal de acesso ao lugar 

de Trás de Figueiró, iniciou-se esta visita guiada pelo 

Prof. Mário Lousã, ao grande museu vivo que é a 

Natureza. Ao chegar ao referido lugar visitámos a sua bonita capela dedicada a Nossa Senhora da 

Alegria. Depois dirigimo-nos para a povoação de Vila Nova, onde se viu a antiga fonte do Pilar e a sua 

antiga capela de invocação a Nossa Senhora da Memória. Estas capelas já eram referidas nas Memórias 

Paroquiais de 1758. 

 Por volta das 12 horas e 30 minutos terminámos esta visita 

depois de pelo caminho se observar milhares de orquídeas espontâneas 

das várias espécies. 

 Na parte da tarde o Prof. Mário Lousã foi o guia da actividade 

da Câmara Municipal de Ansião alusiva ao Dia Internacional do 

Monumentos e Sítios na área do Monte da Ovelha, Pousaflores. 

 A próxima visita é no próximo dia 22 de Maio, em Figueiró 

dos Vinhos.  


