
 
 
 



Leiria: Ruas e Ruelas 
 
O que se propõe é, na verdade, um jogo de descoberta! 
Leiria tem um Centro Histórico com muito que contar, que se concentra num núcleo 
multifacetado, tanto no que toca aos elementos arquitectónicos, como à própria 
vivência humana. 
Hoje, é uma memória esbatida de antigas dinâmicas entre habitantes, comércio, 
serviços e lazer. É também uma alerta de recuperação do tempo e de oportunidades, 
num cartão de visita a assumir pela cidade. 
Visitar o Centro Histórico de Leiria é assim uma lembrança e um acto pedagógico, pelo 
que se aprende e pelos encantos a reavivar que se encontram, esperamos todos, 
apenas em hibernação. 
Ao sugerirmos uma sequência de percurso, não estamos a definir um passeio 
temático. Trata-se, tão só, de um caminho que, ao longo da toponímia actual, recupera 
a antiga e procura aproximar-se da malha que se manteve quase estática até ao início 
do séc. XX, numa variedade de curiosidades a observar. 
 
 

 
1   Praça Rodrigues Lobo  (antiga Praça de S. Martinho) 
Hoje “vigiada” pelo poeta que lhe deu o nome, desde que nasceu 
sempre foi “vigiada” pelo Castelo. Afinal, estes são os dois mais 
antigos polos de crescimento da urbe que se observam mutuamente. 

O Castelo, de D. Afonso Henriques, com a primeira cidadela intra-muros, trouxe os 
frades Crúzios e os colonos que, logo ainda no séc. XII, justificaram a construção de 
duas igrejas: Nossa Senhora da Pena e S. Pedro. 
O crescimento da população fez sair gente para fora das muralhas, talvez para as 
Olarias (à esquerda de quem, daqui, olha para a base do morro acastelado) e pouco 
depois para a baixa ribeirinha, para perto do futuro Rocio. 
Aqui, nos finais do séc. XII seria construída uma nova igreja, a de S. Martinho, cerca 
do imponente edifício pombalino hoje existente (Ateneu). O espaço que se abria em 
frente seria necrópole e veio a ser também espaço de feira. 
Estava criado um novo centro de irradiação da vila, que viria a ser, também, um novo 
centro do poder. No largo em frente à igreja, do tempo de D. João I viriam a ser 
instalados os Paços do Concelho e o Pelourinho. Já no séc. XVI, a família dos Vila 
Reais recebia a Alcaidaria de Leiria e construía o seu paço à entrada da Praça, 
mesmo defronte do Rocio.  
Por aqui passaria o Poeta Francisco Rodrigues Lobo, nascido na cidade c. 1580, 
observar o espírito das “Cortes na Aldeia” e ensinar a jovem filha do Marquês. Caídos 
os Vila Reais em desgraça com a ascensão de D. João IV, os Valadares acolheriam 
estes bens e proventos mas, com a ruína posterior do edifício, este seria demolido nos 
finais do séc. XIX, dando lugar a outros dois, propriedade de uma nova família 
emergente na altura: os Zúquetes. O que existe entre o Ateneu e a saída da Praça é 
mais tardio e os elementos “arte nova” que ostenta são provenientes do traço Ernesto 
Korrodi. 
Do outro lado, a arcaria ou “balcões” poderão ser reminiscências do largo da feira, ou 
hospital anexo a S. Martinho. Uma velha coluna parece resistir ao tempo para 
testemunhar tempos idos. 
No séc. XVI, com a criação da diocese (1545) e a necessidade de construção de uma 
Sé, uma troca de terrenos entre a Igreja e o Concelho levou à demolição da Igreja de 
S. Martinho perdurando, no entanto, o topónimo até ao séc. XX. 
 
 
 



2  Rua de D. Afonso De Albuquerque  
(antiga Rua do Arco da Misericórdia) 
Tendo sido centro de irradiação do crescimento da vila, ao longo de ruas e 
ruelas que, a partir daqui, se abriam em estrela, foi também no séc. XV, a 
Praça fronteira com a industriosa Judiaria. 
Ao entrarmos pela rua que evoca o grande vice-rei das índias, deparamo-

nos com a já rara tradição arquitectónica de Leiria: os arcos. Este, contudo, traz belas 
marcas não tão antigas, de “arte nova”. Mais uma vez, Ernesto Korrodi também 
“pincelou” esta rua. Este era o caminho para os banhos público hebraicos, sentindo-se 
esse ambiente no emaranhado de ruelas que, agora, vamos encontrando. Se 
olharmos para o Castelo a partir do Largo Paio Guterres (“Gato Preto”), ainda nos 
deparamos com genuíno casario medieval. 
 

 
3  Travessa da Tipografia  
Entramos no coração da antiga Judiaria. Sobre o que terá sido a sinagoga, 
a partir do séc. XVI foi construída a Igreja da Misericórdia, que ostenta 
hoje, nas traseiras, o memorial referente ao apogeu deste bairro e às 
oficinas gráficas da família Orta. Pioneiros dessa arte no país, ali foi 
impressa em 1496, pela primeira vez em Portugal uma obra de carácter 

científico, o “Almanach Perpetuum”, de Abraão Zacuto, guia astronómico que o próprio 
Vasco da Gama utilizou na sua navegação para a Índia. 
Mais à frente, temos um salto até ao séc. XVI. Nesta rua ainda existe a casa onde, em 
1870, morou Eça de Queirós enquanto foi Administrador do Concelho. Talvez ali 
tivesse encontrado a figura inspiradora da S. Joaneira, tendo que percorrer uns curtos 
50 metros até à sua repartição, em frente à Sé, onde imaginou o Padre Amaro. 
 

 
4  Rua Latino Coelho (antiga Rua do Aljube) 
Atravessada a sinuosa Rua do Barão de Viamonte mas, sempre “Direita” 
ou directa entre dois antigos espaços nobres da cidade, o espiritual (Sé) e 
o residencial (Terreiro), continuamos na mais vetusta malha urbana. As 
lápides datadas atestam essa antiguidade, como o atesta o petrificado e 
medievo par monacal que, ladeando uma lata janela, exposto às 

intempéries, cumpre na lenda as penas dos seus pecados de amor. 
Latino Coelho é, apenas, uma referência da literatura nacional. Continuemos a subir 
pela gasta escadaria, por onde se acedia à cadeia (aljube). 
 

 
5  Rua D. Afonso Henriques e Rua da Beneficência  
(antigas Rua de Cima e Rua do Pão e do Queijo) 
Chegados a esta rua desçamos em sentido contrário ao Castelo. A meio, 
uma distinta mas arruinada varanda afirma a casa de Narciso Costa, que 
foi tertúlia de artistas introdutores do cubismo em Portugal, como Lino 
António, Barrias, Luis Fernandes, Manuel Filipe e outros. Uma memória de 

projecção cultural da cidade que urge manter. 
Um pouco mais abaixo, perto do local onde se distribuíram pão e queijo, abre a 
Travessa da Beneficência, com mais um arco tradicional, este já pouco resistente. 
 
 

6 Largo Cândido dos Reis  (antigo Terreiro) 
Ao entrarmos no espaço residencial nobilitado de Leiria, à esquerda 
da antiga capela de S. Brás, resta numa das intervenções mais 
modestas de Korrodi, um outro local de culto, mas agora nocturno. De 



famílias de velha linhagem a outras de nobilitação liberal, temos solares que vão 
perdendo o seu uso inicial. O da família Ataíde, que ostenta brasão de armas, 
converte-se em espaço cultural e financeiro. O da família Charters, reparte-se entre a 
Biblioteca Municipal e uma clínica médica, enquanto o do Barão de Salgueiro se 
mantém nas mãos da família, sobressaindo dali, de novo, possivelmente, de 
imaginação. Curiosamente este largo de tradição fidalga dá o nome de um dos heróis 
da República. 
 
 

7 Fonte do Freire  
Vamos pelas traseiras do casarão do Barão de Salgueiro, pela Rua Alfredo 
Keil à beira do Arquivo Distrital e da elegante casa onde uma ainda mais 
elegante e altíssima palmeira é sentinela da próxima Fonte do Freire. Em 
1757, dois anos depois do terrível terramoto, concretizava-se esta obra de 
abastecimento de água e de reconstrução da cidade. Se aqui vinha um 

freire dessedentar-se, esprair o espírito ou dar prédicas às lavadeiras, não sabemos. 
Mas o convento de Stº Estevão ficava pouco acima. 
Curiosamente, próximo também fica a Rua Gomes Freire, onde, nos inícios do séc. 
XX, erguia colunas a influente loja maçónica Gomes Freire. Aliás, a toponímia das 
ruelas circundantes da fonte, quase toda ela reporta a maçons dos tempos da 
transição entre a Monarquia e a República. 
 
 

8 Rua Coronel Artur de Paiva   
(antiga Rua de S. Brás ou da Cadeia Velha) 
Voltando a atravessar o Terreiro para o tardoz da Biblioteca Municipal, 
vindo do lado da antiga Capela, nesta rua que lembra um leiriense herói 
das campanhas de África nos finais do séc. XIX, a meio, houve também 
cadeia, pois a justiça de outros tempos era pesada. Daqui divisamos a 

Rua Comandante João Belo, as traseiras de um Centro Comercial, tendo existido um 
pouco acima, possivelmente, a casa de Francisco Rodrigues Lobo. 
À esquerda, pela Rua do Beirão, vamos encontrar, anónima, uma janela renascentista 
que, se calhar pela sua sociedade, tem sobrevivido apesar de desvalorizada pelas 
obras que por aqui têm passado. 
 
 

9 Rua Comandante João Belo  (antiga Rua da Água) 
Chegados à rua de mais um ilustre republicano leiriense, antigamente 
“da água” pela que corria ladeira abaixo, ou pela tanta encontrada nos 
poços interiores em cada casa desta rua, temos nos nºs 8 e 40 

discretos elementos “arte nova”, mais uma vez intervenção de Ernesto Korrodi. 
Por aqui chegava a malaposta à cidade, com estação de muda no pequeno largo da 
Padeira de Aljubarrota, antigo Largo da Água, popularmente conhecido por 
Escondidinho. 
 

 
10 Rua da Graça  
Novamente a caminho da Praça, à entrada da rua onde existiu a Capela de 
Nossa Senhora da Graça, Afonso Lopes Vieira, poeticamente 
contemplativo, avisa-nos onde morou. Era, também, numa casa com arco 
que há muito desapareceu. Desaparecidas a casa do poeta e a Capela 
que nomeou a Rua, vale o pano de azulejos de Delft que orna a parede de 

uma anterior padaria artesanal. 
 



 
11 Travessa do Comércio e Rua D. António da Costa  
(antiga Rua dos Açougues e Rua do Arco do Açougue) 
À esquerda, caminha-se para a rua da evocação de um alto funcionário 
que, tendo passado por Leiria, muito se dedicou, no séc. XIX, às reformas 
do Ensino. Dos açougues nada resta a não serem os arcos que ali se 
mantém.  

Mas a graça das ruelas também se faz com a tipicidade humana nas suas tertúlias 
descomprometidas, onde convivem o rico e o pobre, o doutor e o dono de saberes de 
experiências feitos. 
Em pequenos espaços de convívio e de degustação de belíssimos acepipes, 
encontramos gente coloquiando entre si, ou com prazenteiros anfitriões. 
Das tradicionais tascas, pouco resta. Contudo ainda há quem nos surpreenda. 
 

 
12 Rua Rodrigues Cordeiro  (antiga Rua da Enxovia) 
Voltamos à Rua “Direita” ou do Barão de Viamonte mas, agora, 
viramos mesmo à direita. 
No entanto, o tempo passa e a caminhada, sem o parecer, já vai 

longa. Aproximamo-nos do final. 
Ao encontrarmos o entroncamento com a Rua de Rodrigues Cordeiro, outro poeta, 
Administrador do Concelho e deputado no final do séc. XIX, estamos nas traseiras dos 
antigos Paços do Concelho, aqui instalados até 1910. Apressavam-se os monárquicos 
para sair e inaugurar o actual edifício camarário, quando chegou a República! 
Novamente, a “enxovia” nos remete para mais uma prisão. Sem valer a pena fugir, a 
partir daqui, retornamos à Praça Rodrigues Lobo de onde partimos. 
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