
 
 



Cortes - o recato burguês da aldeia 
 

Predominantemente rural até meados do século XX, a freguesia das Cortes foi sempre 
apelativa pela sua frescura e placidez, em particular devido ao rio Lis, que aí nasce e 
que a atravessa de um extremo ao outro, e às suas colinas mais ou menos 
pronunciadas que tornaram possível aliar à forte diversificação agrícola um 
povoamento coeso e persistente ao longo dos tempos. Desde o século XIII que a 
freguesia e, muito especialmente, as suas propriedades agrícolas são citadas nos 
documentos administrativos, notariais e judiciais. No entanto, só a partir de meados do 
século XVI a freguesia se assume como tal, com o Bispo D. Brás de Barros a dar-lhe 
esse estatuto em 1550. É no século XIX que o nome das Cortes adquire uma 
expressão nacional com a presença de figuras notáveis da nossa cultura, 
especialmente António Xavier Rodrigues Cordeiro e Afonso Lopes Vieira, a casa de 
quem afluem muitos outros vultos, sobretudo do mundo literário, de par com nomes de 
famílias notáveis da sociedade urbana e periurbana. As colectividades que animam 
actualmente parte das cerca de 25 localidades que compõem a freguesia, com mais 
de três mil residentes, são de formação bem mais recente. A Casa-Museu João 
Soares é de finais de 1996. Em termos de actividades económicas, a maior fatia ainda 
vai para a agricultura e pecuária, mas os serviços e as indústrias de transformação e 
conservação têm já um peso considerável que retira predominância ao sector primário.  
 

 
1  A Arquitectura Korrodi  
Embora o "inventário artístico" de Ernesto Korrodi refira o edifício 
como sendo de 1918, a verdade é que a casa de habitação que foi 
mandada construir na Quinta da Batarra tem uma lápide que indica 

1922. Trata-se do único edifício identificado com o traço de Korrodi existente na 
freguesia, sendo hoje propriedade e ex-libris das Caves Vidigal. "Romântico" ainda 
pelo seu tempo, mas já "art nouveau", o estilo Korrodi está bem expresso neste belo 
edifício que enobrece a série de solares que caracteriza o tecido urbano do lugar das 
Cortes. 
 
 

2  Casa de José Lopes Vieira  
O primeiro dono conhecido foi o Dr. Adriano Lopes Vieira, pai do Dr. 
José Lopes Vieira, primo direito do poeta Afonso Lopes Vieira. Os 
serões de conversa, estudo e música aí aconteciam com as mais 

diversas figuras da cultura da época. Construída no século XVIII, é um exemplo típico 
da Arquitectura Portuguesa daquele tempo. São os seus lagares de vinho e adegas os 
mais típicos exemplos da construção da época, ainda hoje, bem conservados, são 
com as suas prensas de fuso em carvalho, um dos motivos de grande interesse. 
Adegas, pátios interiores com jardins e a inevitável eira são exemplos do tipo de casa 
que deverá ser preservado. 
 

3  Casa de Afonso Lopes Vieira  
Foi uma casa mandada construir pelo poeta em meados do século 
XIX, quando ainda era estudante. «Nela habitou durante anos e a ela 
andavam ligadas muitas recordações tristes ou jubilosas da sua vida 

(...). Foi também nessa casa, testemunha, durante tantos anos, das suas mais íntimas 
alegrias e dos seus mais cruéis desgostos, que se extinguiu a vida do poeta [em 
Dezembro de 1896] (...).» Herdou-a, com a sua preciosa livraria, o advogado e 
sobrinho Afonso Xavier Lopes Vieira, e, depois, o filho deste, o nosso poeta Afonso 
Lopes Vieira que doaria a livraria à Biblioteca Municipal de Leiria, hoje com o seu 



nome. A afilhada de Lopes Vieira, D. Maria Helena Barradas, é hoje a proprietária do 
edifício. 
 
 

4  Casa de Charters de Azevedo  
Remonta ao século XVIII sendo então já propriedade da família 
Henriques de Azevedo. Integrava celeiros, adegas e lagares, 
constituindo uma das peças cadastrais mais importantes da encosta 

poente e sobre o rio Lis da actual Cortes. Este conjunto manteve-se indiviso até ao 
início dos anos 40; depois por sucessões e vendas nos anos 50, foi fragmentado, 
restando hoje algumas partes e sinais do primitivo conjunto. Constitui o assento 
agrícola e domiciliar de uma das mais importantes explorações agrícolas e agro-
industriais da freguesia das Cortes e mesmo do concelho de Leiria. 

 
5  Junta de Freguesia  
É um edifício solarengo, de princípio do século, que foi residência de 
figuras emblemáticas da sociedade leiriense, muito especialmente do 
musicólogo D. José Pais de Almeida e Silva e do seu filho, o escultor 

D. João Charters de Almeida e Silva. Adquirido pela Câmara Municipal de Leiria, foi 
entregue à Junta de Freguesia das Cortes em Julho de 1997 para instalação dos 
serviços da Autarquia e outros. Arquitectonicamente insere-se na linha de solares da 
beira-rio, com uma feição romântica discreta, mas com uma volumetria imponente que 
não tem nada a ver com o casario popular da sua época. 
 
 

6  A Quinta da Cerca e o Chafariz  
O Solar dos Costas, de que era proprietário, em 1900, Pedro Costa, 
filho do Dr. Pereira da Costa, provável mentor da obra, teve ao longo 
dos tempos diversos proprietários. A Quinta e alguma área envolvente 

foram adquiridos pela Junta de Freguesia em 1977, para instalar os seus serviços, o 
Posto Médico e duas colectividades de cultura e recreio - a Filarmónica e o Centro. A 
Junta de Freguesia mudou-se entretanto para outro edifício e cedeu o espaço à 
Filarmónica. Nos terrenos da Quinta está em fase de construção um Pavilhão 
Polidesportivo. Antigamente, a zona da ponte das Cortes, era o local onde as pessoas 
levavam os seus animais de tiro e de carga a dessedentar-se. Essa a razão por que o 
local era conhecido por Rio dos Bois. Contudo, em períodos invernosos, o rio era 
caudaloso e impedia essa prática, pelo que a então Junta da Paróquia mandou 
construir, em 1926, um chafariz com idênticas funções, junto à Quinta da Cerca. 
Também hoje mero elemento decorativo, foi recentemente enriquecido com um painel 
de azulejos de Fernando Marques. 
 

 
7  Nicho da Senhora do Rosário e Beco  
À entrada das Cortes, a actual estrada, que vem da Ribeira e segue para a 
Abadia, quando foi traçada, cortou uma ermida que se localizava perto da 
actual ponte das Cortes. Era da invocação de N. Sra. do Rosário e fora 
construída em 1576. Dessa intervenção ficaram apenas o nicho da capela-
mor e alguns anexos. O nicho guarda uma escultura de pedra, com 1,14 

metros, representando a Virgem, policromada e envolvida por um rosário firmado por 
dez rosetões. Nas imediações deste Nicho podem ainda observar-se uma janela 
artística e uma gárgula com carranca que se presume terem pertencido à capela 
original. Em frente ao Nicho abre-se um Beco que desemboca no rio Lis. É das 
artérias mais antigas da localidade e palco de muitas histórias e tradições. Nele viveu 
o artista plástico Xico Gaio. 



8  Indústrias do Rio  
À volta do rio Lis, em particular pela sua força motriz, mas também pela importância 
objectiva da água e até pela sua característica de escoadouro natural, sempre 
pulularam as indústrias. Junto à ponte das Cortes podemos enumerar as seguintes, a 
maior parte já deste século: a) Moagem - A sociedade "Ricardo, Marques & Pereira, 
Lda.", em 1923, comprou um casebre, com uns velhos moinhos que veio a substituir 
por uma nova construção para aí instalar a fábrica da moagem que, depois viria a 
explorar até finais dos anos 30. Quanto à Moagem, a sua actividade não mais cessou. 
Produzia-se farinha de milho e, com pedras francesas especiais, farinha de trigo. Os 
rodízios eram accionados pela água proveniente de nível superior, a partir do açude. 
Posteriormente, a Moagem passou a usar também a energia eléctrica para accionar 
outras pedras. E, ultimamente, as instalações foram acrescentadas, com a instalação 
de novas técnicas de moagem, em particular para a produção de rações 
concentradas. b) Outras Indústrias - Lagar de azeite, que foi propriedade do poeta 
Afonso Lopes Vieira; moinhos de água, nas imediações do lagar de azeite; alambiques 
para destilação de vinho e bagaceira; curtumes, na Quinta da Cerca; cordoaria, na 
Quinta da Cerca; geradora de energia eléctrica, dentro da Moagem; e as noras, a 
jusante da ponte, para alimentar as indústrias, servir a agricultura e até as residências 
(chegaram a ser quatro). 
 
 

9  Moinho do Rouco  
«A notícia histórica mais antiga sobre o Moinho 
Rouco remonta a 24.XI.1364 (...). O seu nome, 
mais usualmente grafado Rouco, mas por vezes 

também "Ronco" e "Rouço" parece significar um antigo apelido ou alcunha. Já as duas 
outras versões poderão ser interpretadas como significando, respectivamente, "terra 
recentemente desbravada" e "sulco em pedra acima do nível do solo" (...). Do ponto de 
vista arquitectónico, o Moinho do Rouco filia-se na tipologia dos moinhos de rodízio 
mais frequentes no sul de Portugal, em zonas fortemente urbanizadas e com 
mercados consumidores fortes, revestindo "a forma de grandes instalações, de 
construção cuidada, e com várias moendas"(...). Na Segunda metade de Oitocentos o 
Moinho foi adquirido pela família Charters de Azevedo(...). Em meados do século XX, 
o Moinho produzia energia eléctrica suficiente para a iluminação do local. Após um 
período de decadência, que levou à paralisação da sua actividade moageira na 
década de 1970, esta unidade seria recuperada como restaurante e local turístico. 
Alia-se, assim, a uma envolvência natural de extrema beleza, a ambiência histórica 
dum moinho régio com mais de seiscentos anos de história.» 
 
 

10  Casa Museu * Centro Cultural João Soares  
Era uma casa de aldeia "com vasta cerca de lavoura e um certo ar 
senhorial, embora modesto, situada bem no centro da aldeia das 
Cortes, muito próximo da igreja" - escreveu Mário Soares a respeito 

da antiga Vivenda Saudade, propriedade de seu pai. Por morte de João Soares, em 31 
de Julho de 1970, a casa foi deixada aos netos, Isabel e João, que, por razões 
diversas, só esporadicamente a ocuparam, começando a deteriorar-se 
aceleradamente até à ruína de alguns anexos. Justamente no início dos anos 90, 
avisado da situação em que se encontrava o edifício e instado a criar nas Cortes 
alguma referência que evocasse a memória do pai, Mário Soares, por doação de seus 
filhos à Fundação Mário Soares, nela viria a criar a Casa Museu * Centro Cultural João 
Soares, numa justa homenagem a esta grande figura do século XX. Transformado em 
museu de história comtemporânea, o edifício foi completamente remodelado nos 
primeiros anos da década de 90, sob o projecto da arquitecta italiana Daniela Ermano, 



e aberto ao público a 8 de Dezembro de 1996, juntamente com o excelente jardim que 
desce pela vertente sul, da autoria do arquitecto Gonçalo Ribeiro Teles. Com 
características e funções de Centro Cultural, a Casa-Museu João Soares integra ainda 
uma sala de exposições temporárias e a Biblioteca Calouste Gulbenkian/João Soares, 
aberta desde 17 de Novembro de 1998 e um excelente espaço de cultura e diálogo 
que muito enobrece o conjunto. 
 

 
11  A Igreja de Nossa Senhora da Gaiola 
Só em 1592 Cortes é constituída freguesia, depois de, em 1550, o Bispo D. 
Brás de Barros ter erigido a ermida de N. Sra. da Gaiola "como em 
freguesia", isto é, provisoriamente. 1550, aliás foi o ano em que começou a 
construir-se a igreja matriz que só foi concluída em 1607. A igreja é, pois, 
de finais de Quinhentos, princípios de Seiscentos, considerando-se 

impregnada de um estilo barroco. O belíssimo retábulo do altar-mor, em talha dourada, 
datava de inícios de Setecentos, tendo sido quase completamente destruído por um 
incêndio de 1996. Reconstituído recentemente, mantém o fraseado inicial e é 
igualmente belo. As paredes da capela-mor estão completamente revestidas de 
azulejo seiscentista. Na primeira década de Novecentos a fachada avançou para 
poente desde o baptistério, arrastando a respectiva torre sineira, de quatro ventanas, 
que entretanto foi acrescentada de um bico. O templo dispõe de ícones valiosos e 
artisticamente interessantes, designadamente o da Sra. da Gaiola. Um conjunto de 
tábuas insere uma pintura alusiva à lenda da padroeira das Cortes, Nossa Senhora da 
Gaiola, reproduzida no painel central do tecto da nave. O templo foi alvo de profundos 
restauros entre 1995 e 1999, no que a freguesia das Cortes, tem investido de uma 
forma notável e exemplar. 
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