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Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património

No Trilho do Património Cultural
ESPAÇOS DO SAGRADO
3ª visita – Convento de Nossa Senhora do Carmo - Figueiró dos Vinhos

Na continuação do programa “Espaços do Sagrado”, a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património
visitou, no dia 21 de Janeiro, o Convento de Nossa Senhora do Carmo, Figueiró dos Vinhos. O nosso objectivo
é dar a conhecer o património de cariz religioso dos concelhos do norte do
distrito de Leiria, numa perspectiva de mudança de mentalidades
relativamente ao património existente. Estamos empenhados em valorizá-lo para que se torne uma mais-valia em termos culturais, turísticos e de
desenvolvimento da região.

Cerca de três dezenas de pessoas estiveram presentes e muitas mais
gostariam de estar, nesta visita ao Convento do Carmo, fundado em 1598
por D. Pedro de Alcáçova de Vasconcelos, senhor de Figueiró dos Vinhos e
Pedrógão Grande, por influência de Frei Ambrósio Mariano, destinanado a
albergar uma comunidade de Carmelitas Descalços. O início de construção
foi em 1601 e está classificado como Imóvel de Interesse Público desde
1996.

Nesta visita tivemos como guia o Dr. António José Silva, um profundo
conhecedor da história e do património de Figueiró dos Vinhos, tendo a
colaboração do Eng. Miguel Portela
e da Dr. Margarida Lucas, também
eles estudiosos da história e do
património local.

O guia começou por fazer um
enquadramento histórico, cultural e
patrimonial de Figueiró dos Vinhos
na época da fundação do Convento.
Depois, no interior da igreja
dedicada a Nossa Senhora do
Carmo, apresentou uma planta do
conjunto dos edificios do Convento,
já que metade da sua área não está
visitável em virtude de se encontrar
na posse de particulares e em
avançado estado de degradação. Já
no interior da igreja falou sobre a
várias fases de construção do templo, da vida e obra dos Carmelitas descalços, em particular, do importante
Colégio de Artes e do património edificado.

É um riquíssimo templo, bem conservado e de grande valor patrimonial. Possui, lindos retábulos em
madeira, alguns frescos e interessantes imagens ...
Próxima visita, 18 Fevereiro de 2012, 10 às 12 horas – Castanheira de Pera
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