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2ª visita – Santuário Mariano da Constantina - Ansião 

Na continuação do programa  “Espaços do Sagrado”,  a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património 

visitou, no dia 17 de Dezembro, o Santuário Mariano da Constantina 
com o objectivo de  dar a conhecer o património de cariz religioso dos 
concelhos do norte do distrito de Leiria (Alvaiázere, Ansião, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande). Desta 
forma, estamos a contribuir para uma mudança de mentalidades 
relativamente ao património religioso existente porque estamos a 
valorizá-lo para que se torne uma mais-valia em termos culturais, 
turísticos e de desenvolvimento da região.  

Mais de duas  dezenas de pessoas iniciaram esta visita, junto à Fonte 

Santa, datada de 1623,  numa manhã um pouco fria mas cheia de sol. 
Nesta visita tivemos como guia o Dr. Manuel Augusto Dias, o mais 
profundo conhecedor da história e do património de Ansião. 

Neste local, o guia começou por fazer o enquadramento histórico da 

época do milagre (11 de Agosto de 1623) e falou sobre o referido 
milagre de Nossa Senhora que consistiu em fazer brotar água, em local 
árido, para matar a sede a uma criança.  

Depois os presentes dirigiram-se 

ao templo do Santuário Mariano 
da Constantina que é uma jóia do 
património religioso do concelho 
de Ansião. Este templo é dedicado 
a Nossa Senhora da Paz e foi 
construído em 1625 para acolher 
os peregrinos que se deslocavam à 
Fonte Santa, em busca da cura 
para as suas doenças.  

É um bonito templo, bem 

conservado e de grande riqueza 
patrimonial. Possui um púlpito em 
pedra,  lindos retábulos em 
madeira de carvalho, interessante 
imagem de Nossa Senhora da Paz, 
livro do Compromisso da 
Confraria (1623), assinado pelo Rei 

Filipe IV, na vila de Pereira do Campo (1630) e ex.votos alusivos a graças concedidas ... 
 
 Próxima visita, 21 Janeiro de 2012,  10 às 12 horas, Convento do Carmo – Figueiró dos Vinhos 

O guia mostrando um ex-voto de 1764 

 


