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5ª visita – Santuário Mariano dos Covões e Igreja Matriz de Alvaiázere 

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património concluiu no passado sábado, 17 de Março, em Alvaiázere,  
o seu programa “Espaços do Sagrado”dedicado à divulgação e promoção do património de cariz religioso dos 
concelhos do Norte do distrito de Leiria. Estamos convictos que com esta iniciativa, pioneira na região, 
contribuimos para uma mudança de mentalidades relativamente ao património religioso existente, para a sua 
valorização e simultaneamente chamamos a atenção para a sua mais-valia, em termos culturais, turísticos e de 
desenvolvimento da região. 

Em Alvaiázere começámos a visita no Santuário 
Mariano dos Covões dedicado a Nossa Senhora 
da Memória. Aqui, as guias Dr.as Maria Adelaide 
Furtado e Catarina Mendes, da Direcção da Al-
Baiäz fizeram o enquadrameto histórico da 
evolução de Alvaiázere. Falaram sobre a lenda 
(1400), e a construção do templo.  

Este Santuário recebeu, em 14 de Agosto de 
1625, um dos pregrinos mais ilustres e prolíferos 
escritores do séc. XVII, o Cantre da Sé de Évora, 
Manuel Severim de Faria, de visita ao seus 
familiares em Maçãs de Dona Maria. 

Depois, na vila, visitámos a Igreja Matriz 

dedicada a Santa Maria 
Madalena. As guias 
falaram sobre a 
construção deste 
templo e também da 
sua antecessora, a 
igreja velha. 

O momento alto 
desta visita foi quando 
a Drª Maria Adelaide 
Furtado falou sobre a 
simbologia esotérica da 
Igreja de Alvaiázere. 
Um trabalho de 

investigação centrado nos guada-ventos da porta principal da Igreja Matriz, o qual foi divulgado pela 
primeira vez. Mais um novo estudo sobre o património cultural de Alvaiázere. 
Os presentes ficaram maravilhados com o património visitado e a excelente informação prestada pelas guias. 
Também endereçaram os parabéns à Al-Baiäz pela interessante iniciativa “Espaços do Sagrado”.  

A Al-Baiaz agradece aos guias e a todos os envolvidos neste programa todo o seu apoio e disponibildade.  


