
Dois roteiros no Concelho de Leiria 
 
 

 
 

 

 

De Leiria, seguimos pela EN109 em direcção à freguesia de Ortigosa para uma 

visita ao Agromuseu Municipal D. Julinha, que dá a conhecer, especialmente aos 

mais novos, os espaços, memórias e tradições de uma grande casa agrícola 

oitocentista da região leiriense. 

Retomamos à EN109, seguindo agora em direcção a Monte Real, estância 

termal e antiga vila real de D. Dinis, que no séc. XIV aqui construiu o seu Paço 

para os lazeres da caça, acompanhamento da plantação do Pinhal de Leiria e 

aproveitamento das qualidades terapêuticas destas águas, já usadas pelos 

Romanos. 

Nesta vila começamos a nossa visita pelos Paços Reais e pela Capela da 

Rainha Santa, local elevado de onde se pode desfrutar uma vista soberba 

sobre vários quilómetros do vale do Lis. 

Ainda na parte antiga de Monte Real, podemos encontrar a Capela de S. João 

Baptista (antiga Igreja Matriz) e um Pelourinho, único no Concelho, datado de 

1573. 

Localizada na vertente oriental desta colina, no caminho do rio, fica uma 

pequena nascente conhecida pela Fonte da Rainha Santa, pelo facto da 

Rainha ali ter ido beber várias vezes, afirmando a tradição que a mesma é 

milagrosa. Terminamos a visita a esta vila com um passeio pelo parque das 

Termas. 

Daqui seguimos pela EN349 em direcção à Praia da Vieira e na rotunda 

viramos à direita pela Estrada Atlântica, que atravessa o Pinhal de Leiria, até à 

Praia do Pedrógão, a única praia do Concelho de Leiria. 

Esta praia é conhecida pelo seu mar de iodo, de espuma fresca e salgada, que 

banha um extenso areal dourado, entre as dunas e os pinhais. 



De outros tempos, mantém-se a tradição da Arte Xávega, com os barcos de 

proa afilada e cores vivas que avançam pelas ondas, para lançar as redes e 

fazer a faina da pesca. 

Nas proximidades da Praia do Pedrógão, propomos ainda uma visita à Lagoa 

da Ervedeira, local de grande riqueza biológica, paisagística e ambiental, cujo 

património natural é o habitat ideal de algumas espécies de aves migratórias, e 

às Salinas da Junqueira. Neste local, no princípio do séc. XX, José Rolo Júnior 

dedicava-se à exploração de sal. Finda a exploração deste recurso natural, as 

Salinas da Junqueira tornaram-se um ecossistema de grande importância, que 

a Câmara Municipal está a dotar de um conjunto de infra-estruturas que 

possibilitem contactar com a diversidade de fauna e flora ali existentes.  

De volta à EN109, dirigimo-nos à freguesia de Bajouca, onde podemos ver de 

perto a prática tradicional da olaria, que tem como originalidade nos vidrados e 

nas cores verde loureiro e amarelo.  

 

 
 



 
 

 

 

 

 

De Leiria, seguimos pelo IC2 para Norte, com destino à freguesia de Milagres 

para visitar o Santuário do Senhor Jesus dos Milagres, de estilo barroco. Uma 

das suas características principais é o seu carácter imponente, apresentando 

semelhanças com a Basílica de Mafra, nomeadamente a frontaria. 

Esta igreja do séc. XVIII foi levantada em memória de um milagre do Senhor 

Jesus e no seu interior destacam-se os mármores embutidos e os painéis de 

azulejos. 

Voltamos pelo mesmo itinerário em direcção a Leiria e seguindo pela Rua 

Paulo VI viramos à esquerda, seguindo as indicações Santa Eufémia e 

Caranguejeira. 

Propomos uma paragem no Vale do Lapedo, para apreciar toda a beleza deste 

vale, que em 1999 ficou no mapa da arqueologia mundial pela descoberta da 

sepultura do Menino do Lapedo, que veio trazer novos dados para a discussão 

acerca da convivência entre o Homem de Neandertal e o homem moderno. 

Sugerimos uma visita detalhada ao Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar 

Velho, que tem como objectivo principal dar a conhecer os resultados da 

investigação realizada no sítio arqueológico do Abrigo do Lagar Velho e a sua 

contextualização na história da evolução humana. No final, aprecie a paisagem 

no miradouro existente no local. 

Daqui voltamos a Leiria, à Rua Paulo VI, descemos e seguimos a direcção de 

Cortes. Nesta freguesia, começamos por visitar o lugar de Fontes, local onde 

nasce o Rio Lis.   

Depois regressamos à sede da freguesia, onde podemos visitar a Igreja Matriz, 

a Casa-Museu João Soares e ver a nora, engenho que caracteriza a 

localidade. 

Nas Cortes, não deixe de aproveitar a boa gastronomia tradicional oferecida 

pelos diversos restaurantes. 

 



 

 
 
 
 
 
 


