
Visitar Leiria 
 

 
 
Roteiro de 1 dia 
 
Manhã : 
Visitar Leiria é fazer uma viagem a uma cidade fascinante, cheia de tesouros que 

evocam pessoas e lugares históricos, numa paisagem onde reina o morro do Castelo, 

berço da sua fundação. Visitar Leiria é apreciar uma geometria citadina marcada pelo 

percurso do morro até à beira do rio Lis, pelas suas praças e ruelas quatrocentistas, 

onde coabitam o passado e o moderno. 

Propomos começar este itinerário na Praça Rodrigues Lobo, centro da cidade antiga, 

que homenageia a figura do poeta leiriense Francisco Rodrigues Lobo e que se 

desenha nas arcadas do antigo Hospital da Igreja de S. Martinho. 

Desta praça dirigimo-nos para a Rua Afonso de Albuquerque, que tem logo no seu 

início a Casa do Arco, até chegarmos ao Largo Paio Guterres, mais conhecido pelo 

‘Largo do Gato Preto’, perpetuado num painel de azulejos e na calçada. Viramos à 

esquerda pela Rua da Vitória, que nos conduz ao Largo da Sé, onde podemos 

apreciar o edifício da Farmácia Paiva, com uma bela fachada de azulejos da fábrica 

Viúva Lamego e que serviu de modelo à “botica do Carlos” na obra de Eça de Queirós 

“O Crime do Padre Amaro”. 

Neste Largo podemos ainda ver o edifício onde funcionou a Administração do 

Concelho, dirigida por Eça, e onde actualmente existe uma tipografia. Propomos uma 

paragem na Catedral, que surpreende pela sua nave central de elevado pé direito e a 

riqueza da sua talha dourada. 

Daqui subimos pelo Largo Dr. Manuel de Arriaga, onde está instalado o Governo Civil, 

até ao Castelo, ex-libris da cidade, tomado por D. Afonso Henriques aos mouros em 

1135, residência real de D. Dinis e ponto de partida do burgo que se expandiu para 

fora das suas muralhas. Propomos paragens na Igreja de Santa Maria da Pena, Paços 

Novos e uma olhadela à Torre de Menagem, onde existe um núcleo museológico.   

Após esta visita descemos para a cidade antiga, com passagem pela Igreja de S. 

Pedro, exemplar único da arquitectura religiosa românica, pelo ex-Paço Episcopal, 

agora Comando Distrital da PSP, pela torre sineira da Sé, que ainda conserva alguns 



sinos originais e está instalada num antigo torreão da muralha do Castelo, e voltamos 

ao Largo da Sé.  

Seguimos pela Rua Barão de Viamonte, antiga ‘Rua Direita’, onde as casas pequenas 

têm no seu corpo cantarias medievais e algumas varandas de ferro e paramos na 

Travessa da Tipografia, onde se encontra a casa onde viveu Eça de Queirós no 

período em que exerceu funções nesta cidade. Continuamos depois até ao Largo 

Cândido dos Reis, vulgo Terreiro, onde sobressaem várias casas senhoriais, com 

destaque para o solar barroco dos Ataídes, e daí vamos em direcção à Praça 

Rodrigues Lobo, cujas esplanadas são o local ideal para retemperar forças e apreciar 

o “postal” do castelo. 

 

Tarde - Noite 

 

Da Praça Rodrigues Lobo continuaremos pelo Largo 5 de Outubro, onde se pode 

contemplar o edifício do Banco de Portugal com a fachada neo-barroca da autoria de 

Ernesto Korrodi. Atravessamos para o Jardim Luís de Camões e chegamos à Fonte 

Luminosa, onde impera o grupo escultórico do Lis e do Lena, num jogo de jactos de 

água e de luzes. 

Daqui continuamos para o Mercado de Sant’Ana, erigido no local onde existiu o 

Convento com o mesmo nome e até à década de 80 do século passado funcionou o 

mercado de produtos frescos e hoje é centro cultural.  

No Largo Alexandre Herculano podemos visitar a Igreja do Espírito Santo, que guarda 

uma valiosa estátua quinhentista do Espírito Santo, passamos pela Fonte das Três 

Bicas e, pela Rua Tenente Valadim, dirigimo-nos à Igreja do Convento de Santo 

Agostinho, de fachada barroca e retábulo de pedra, e passeamos pelo jardim. 

Subimos pela escadaria barroca ao Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, de 

onde se aprecia uma invulgar vista panorâmica da cidade. 

Acabamos o dia a degustar as iguarias nos afamados restaurantes de Marrazes e a 

usufruir dos diversos espaços de animação nocturna da cidade.    

Durante a sua estada em Leiria, não deixe de aproveitar a programação cultural 

proporcionada pela galeria de arte do edifício Banco de Portugal e pelos teatros José 

Lúcio da Silva e Miguel Franco. 


