
Por carta de privilégio real de 29 de abril de 1411, Lisboa: “(…) Que Gonçalo 
Lourenço nosso criado escripvam da puridade (…) que ele ouve ora per scambo 
d’abadesa do moesteiro de Sancta Clara da cidade de Coimbra dous 
asentamentos velhos que em outro tempo forom moynhos que som em termo e 
Ribeira da nossa villa de Leirea no Rio que vay pera fora da dicta villa que som 
anbos de huum asentamento a par do outro que stam a sua ponte dos Caniços 
os quãaes soya de trager do dicto moesteiro Afomso Annes Fanqueiro os quães 
jaziam destroydos ha gram tempo. E que el quer fazer nos dictos asentamentos 
onde esteverom os dictos moynhos arteficios e engenhos de fazer ferro e serrar 
madeira e pisar burel ou outras alguãs cousas que se façam com arteficio d’agoa 
quãaes el entender por sua prol comtanto que nom sejam moynhos de pam. E 
porquanto no foral dadicta villa de Leirea e seu termo os reis ouvesem a metade 
da renda que rendesem el nom entendiade fazer os dictos arteficios e engenhos 
ou alguns delles salvo dando lhos nos por alguum fororazoado porquanto eram 
cousas sobre que era força de fazer grandes despesas que nom era certo da prol 
que se lhe dello podia recrecer. E Nos veendo que os asentamentos dos dictos 
moynhos huum dellos pasava de lxxx (80) annos que era destroydo e ho outro 
era derribado tal que nomaviamos nenhuum proveito. E porque outrossy 
entendemos que os arteficios e engenhos que o dicto Gonçalo Lourenço diz que 
em elles quer fazer seram prol e onrra dos nossos regnos e outrossy dadicta villa 
de Leirea e de que se a nos recrecera serviço e outrossy querendo fazer graça e 
mercee aodicto Gonçalo Lourenço (…) que dem a nos e aos reis que depos nos 
vierem ho oytavo do que eles renderem (…).” 

(Torre do Tombo - Chancelaria de D. João I, livro 3, fls. 127-128; Saul A. Gomes - Introdução 
à História do Castelo de Leiria , .Leiria: Câmara Municipal de Leiria, 2004 (2.ª ed.), pp. 
317-318).


