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“REFLORIR AS ESPLANADAS DE LEIRIA”

Projeto realizado pelo Município de Leiria.

A ampliação temporária de esplanadas dos 
estabelecimentos de bebidas e restauração, visa garantir a 

utilização destes espaços em segurança, garantindo o 
distanciamento necessário entre clientes de modo a 

prevenir risco de contágio por Coronavírus.

Tel: 244 860 460

E-mail: residence@eurosol.pt

Rua Comissão da Iniciativa, 13

2410-098 Leiria

Gouveia

Alcanena

LEIRIA



O Mosteiro de Alcobaça, também conhecido como Real Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça. É a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. Foi come-
çado em 1178 pelos monges da Ordem de Cister. Está classificado como Património da 
Humanidade pela UNESCO e como Monumento Nacional desde 1910, pelo IPPAR. A 7 
de julho de 2007, foi eleito como uma das Sete Maravilhas de Portugal.

Tel:+351 262 505 120
E-mail: geral@malcobaca.dgpc.pt

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, um 
mosteiro dominicano situado na vila de Batalha, foi mandado edificar em 1386 pelo rei 
D. João I de Portugal como agradecimento à Virgem Maria pela vitória contra os rivais 
castelhanos na batalha de Aljubarrota.

Tel:+351 244 765 497
E-mail: geral@mbatalha.dgpc.pt
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Este espaço proporciona uma refeição numa envolvente de elevado valor

cultural. Em 1998 foi descoberto o Menino do Lapedo, um esqueleto quase completo 
de uma criança, datado de 24.500 anos.

Uma das maiores descobertas arqueológicas, sobre a evolução da espécie humana, 
que atraiu as atenções da comunidade científica mundial.

A paisagem modelada pela passagem da Ribeira do Sirol no maciço calcário contribui 
também para a beleza ímpar deste local.

Vale 
do Lapedo

Mosteiro 
de Alcobaça

Mosteiro 
da Batalha

O Parque de Merendas do Troncão, é um dos parques mais bem equipados da região. 
São cinco mil metros quadrados de árvores atravessados por um ribeiro, o cenário 
ideal para um piquenique prolongado. Importa salientar que a utilização de todos os 
espaços e equipamentos do Parque é gratuita, no entanto a reserva de mesas é 
obrigatória.

Tel: 917 600 776

Troncão 
Parque



A Praia da Vieira é um lugar pertencente à cidade e freguesia de Vieira de Leiria, 
concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

É limitada a norte pelo rio Lis e a sul pelo Pinhal de Leiria. O areal tem vários quilóme-
tros de comprimento e é adequada à prática de desportos aquáticos. Possui um 
parque aquático. A arte xávega também se encontra muito presente nesta praia.
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Pedrógão é um aldeia pertencente à freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria. É a 
única praia e estância balnear do concelho de Leiria. Fica a norte da Praia da Vieira 
(concelho da Marinha Grande), e consequentemente a norte do Pinhal de Leiria. Dá 
nome à Mata Nacional de Leiria, dentro da qual está inserida.

A arte xávega está presente nesta praia, consiste numa pesca artesanal feita com rede 
de cerco e o seu equipamento é com-posto dum longo cabo com flutuadores, tendo 
na sua metade de comprimento um saco de rede em forma cónica.

Praia 
do Pedrogão

Praia 
da Vieira

O Moinho do Papel é um edifício histórico. Situa-se na margem esquerda do rio Lis, a 
leste da Igreja de Santo Agostinho e junto à ponte dos Caniços. O antigo moinho data 
da época medieval e foi criado especificamente para a produção de papel. É o primei-
ro moinho de papel conhecido em Portugal e a primeira fábrica da cidade.

Tel: 244 839 672 
E-mail: moinhodopapel@cm-leiria.pt

Moinho 
do Papel

O Parque Aventura Pousos, direcionado para o arborismo, situa-se na zona desportiva 
dos Pousos.

Existem três linhas de arborismo com vários níveis de dificuldade para diversos públi-
cos. Os obstáculos podem ser pontes de cordas, redes paralelas ou outros, entre 
bicicletas voadoras, saltos Tarzan, mega slides e queda livre.

Tel: 912 668 889

Parque 
Aventura Pousos
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O CIBA conta a história da batalha de Aljubarrota, narrada em pleno campo de batalha 
através de um espetáculo multimédia que transporta os visitantes para o século XIV.

Tel: 244 480 060
Email: info.geral@fundacao-aljubarrota.pt
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O Santuário de Fátima é local de peregrinação, que faz memória do seu acontecimen-
to fundante, as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Fátima é considera-
da “o altar do mundo” com mais de 5 milhões de visitantes por ano.

Tel: +351 249 539 600
E-mail: info@fatima.pt

O parque permite apreciar as sombras neste local, que convida a um almoço prolonga-
do ao longo da tarde entre petiscos e gargalhadas. Possui grelhadores, mesas e bancos, 
assim como um parque infantil e sanitários.

A reserva de mesas é obrigatória.

Tel: 912920303 ou reservasbarosa@gmail.com.

Santuário 
de Fátima

Parque de 
Merendas Barosa

Este parque de merendas oferece uma envolvente única: um moinho movido a água, 
várias pontes sobre a ribeira da Bajouca e um forno de cal. Possui uma flora nativa que 
merece ser contemplada.

Não é necessário reservar mesa.

Contém um parque infantil e os wc só se encontram abertos ao fim de semana.

Parque de 
Merendas Pisão

Centro de 
Interpretação 
da Batalha de 
Aljubarrota
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Circuito 
POLIS

Trata-se de um espaço rural que foi requalificado para o turismo, tendo as suas antigas 
casas reconstruídas e com a implantação de um parque temático ecológico, com um 
percurso pedestre "sensorial", isto é, adaptado a invisuais. O percurso é composto por 
várias estações interativas e lúdicas, ao longo do qual é possível apreciar a flora e a 
fauna, e diversas formações geológicas - as chamadas "pias" - onde, afirma-se, antiga-
mente os ursos vinham dessedentar-se, de onde a origem da toponímia: Pia do Urso.
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A praia aqui existente é muito procurada por famílias para descansar e gozar férias O 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros é considerado um paraíso para os 
amantes da espeleologia que nas suas profundezas poderão descobrir grutas e 
algares, com formações surpreendentes esculpidas pela água e pelo tempo.

À superfície, não se avistam rios nem ribeiras e a paisagem é agreste, marcada aqui e 
ali por rochas, falhas e escarpas. Apesar disso, a fauna é muito rica e variada, destacan-
do-se as 18 espécies de morcegos (símbolo do Parque) que encontram o abrigo ideal 
nas diversas grutas.

O circuito Polis é um percurso desenvolvido pelo Município de Leiria.

Com recurso a sinalética própria, a utilização do percurso funciona de forma circular: a 
margem esquerda (circuito verde) está destinada à circulação na direção entre o posto 
de turismo e o estádio e a margem direita (circuito amarelo) restrita ao sentido contrá-
rio.

Parque Natural 
de Serra de Aires
e Candeeiros

Eco Parque 
Sensorial 
da Pia do Urso

O rio surge numa zona calcária, a 400 metros de altitude, nas Cortes.

No local existem várias exsurgências, onde no Inverno a água proveniente da serra 
d'Aire acaba por brotar à superfície. A nascente tem uma enorme variação sazonal, 
pelo que nos dias chuvosos podemos ver a água a surgir de forma violenta, enquanto 
que no Verão o rio nasce apenas na vila, 0,5 km abaixo. O espaço contém uma rica flora 
característica do maciço calcário Estremenho, pelo que outrora o local foi denomina-
do Mata Real.

Nascente 
do Rio Lis

Hotel Eurosol Residence Hotel Eurosol Residence



O Museu de Leiria é uma janela aberta sobre a memória de um território longamente 
habitado que, à entrada do século XXI, se revela com um novo olhar sobre uma realida-
de complexa. O museu conquistou em 2018 o “The Silletto Prize”, uma das distinções 
mais importantes da cerimónia anual dos prémios do European Museum Forum.

Tel: 244 839 677 | E-mail: museudeleiria@cm-leiria.pt
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Museu 
de Leiria

Museu contemporâneo com exposições sobre a história e técnicas de realização de 
filmes.

Encontra-se aberto de segunda a sexta das 09h30 às 17h30; sábados e domingos das 
09h30 às 17h30.

Tel: 244 839 675 | E-mail: mimo@cm-leiria.pt

m|i|mo - 
Museu da Imagem

A praia aqui existente é muito procurada por famílias para descansar e gozar férias 
durante o período de Verão.

Para quem gosta de desporto ao ar livre, existe um campo de ténis, e várias ciclovias. 
Na praia há um campo de jogos, normalmente com duas redes de vólei.

Praia de 
São Pedro de Moel

A Praia da Nazaré é uma das mais tradicionais vilas piscatórias portuguesas, possuindo 
a praia de banhos mais concorrida do litoral Oeste, na região do Centro, onde ainda se 
podem encontrar, no areal, algumas mulheres vestidas com o tradicional traje de sete 
saias, a cuidar do peixe que seca ao sol, alinhado sobre estacas.

Também é bastante conhecido pela Praia do Norte, que ficou internacionalmente 
conheci-da devido às suas ondas gigantes. É muito ventosa, sendo propícia à prática 
de bodybo-ard, surf, kitesurf e windsurf.

Praia 
da Nazaré
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