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DO MOINHO DE PAPEL À TIPOGRAFIA JUDAICA 
 
No séc. XV, a moagem de cereais era uma das tradições de trabalho e de riqueza na 
região. 
 

 
 1  
No séc. XV, a moagem de cereais era uma das tradições de trabalho 
e de riqueza na região. Dos Caniços ao Arrabalde podiam contar-se 
sete moinhos, para além do pisão do papel, pertencendo uns à Coroa, 

outros aos Mosteiros de Alcobaça e de Santa Cruz de Coimbra e outros, ainda, a 
abastados proprietários que os podiam, ou não, alugar a rendeiros. Em 1411, D. João I 
permitiu, por Carta Régia, a Gonçalo Lourenço de Gomide, homem da Corte, que ''... 
em dois assentamentos velhos que em outro tempo foram moinhos que estão no 
termo e na ribeira da nossa vila de Leiria ... junto à ponte dos caniços...'' instalasse 
''...engenhos de fazer ferro, serrar madeira, pisar burel e fazer papel ou outras coisas 
que se façam com o artifício da água... contando que não sejam moinhos de pão...''. 
Hoje, mantendo o edifício principal do moinho a traça arquitectónica daquele tempo 
continua teimosamente a laborar, precisamente, na arte de fazer farinha. 
 

 
 2  
Em frente ao moinho, onde funcionou a ''fábrica de papel'', fica o 
antigo Monte de S. Gabriel, onde existiu, até meados do séc. XVI uma 
pequena ermida votiva ao Anjo S. Gabriel. Terá sido construída no 

reinado de D. João I, mas em 1544, e na sequência do espírito do Concílio de Trento, 
foi reconstruída, já na devoção de N.ª Sra. da Encarnação. Atestou o tabelião da 
época que em, 1588, terá ali ocorrido um milagre, de tal forma que, estando o templo 
já muito danificado, conseguiram os devotos os ''cabedais'' suficientes para a 
recuperação, dando-lhe o aspecto com que chegou até aos nossos dias. É uma igreja 
pequena, bem proporcionada e com uma galilé simples, mas elegante. O corpo da 
igreja é revestido por um bonito pano de azulejos, que imitam os primitivos, do séc. 
XVI, e que foram destruídos durante as Invasões Francesas. A escadaria monumental 
é do séc. XVIII. 
 

 
 3  
As obras do Convento e da Igreja de Santo Agostinho iniciaram-se em 
1557, por iniciativa do bispo D. Gaspar do Casal, havia Leiria sido elevada 
a cidade e a diocese por D. João III, pouco tempo antes (1545). As obras 
não foram pacíficas nem rápidas, devido à oposição do Cabido da Sé, 
tendo durado até aos primeiros anos do séc. XVIII. A fachada é do estilo 

barroco e o interior foi muito alterado já no séc. XX. É lá que se localizam as lápides 
sepulcrais de dois bispos de Leiria, D. Frei Gaspar do Casal e D. Frei de St.ª Maria. Na 
1ª metade deste século, todo o conjunto destes edifícios albergou um aquartelamento 
do Exército (Infantaria 7). 
 
 

 4  
Foi o bispo D. Pedro Vieira da Silva que, em 1633, mandou construir o 
primeiro Seminário da diocese de Leiria. O edifício é sóbrio e 
destacam-se nele a fachada e o claustro barroco com influências 

maneiristas. O portal data do séc. XVIII e o brasão do bispo construtor apenas foi 
colocado no século passado, pela razão que se lê na memória em latim ''Pedro 



enquanto viveu, não consentiu que se pusesse este brasão, e se lhe fosse dado, ainda 
hoje do túmulo não o consentiria''. Com a implantação da República, o Seminário 
passou a Internato Liceal, depois a aquartelamento militar, e a anexo do Liceu de 
Rodrigues Lobo, até 1965, acabando por se instalar ali, o Distrito de Recrutamento 
Militar, até ao início da década de noventa. 
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 6  
Nos finais do séc. XIX, Hintze Ribeiro, membro do Partido 
Regenerador, então no poder, destacou-se como Ministro das Obras 
Públicas, numa altura em que Leiria crescia e era necessário criar 

novos acessos entre os bairros citadinos, como era o caso do de St.º Agostinho e dos 
Anjos. No local onde existia, apenas, uma passadiço pedonal, viria a surgir a nova 
ponte. 
 
 

 7  
O velho Hospital da Misericórdia, localizado junto à igreja do mesmo 
nome, na zona do antigo bairro Judeu, bem no centro da cidade, já 
não satisfazia as necessidades da população ao terminar o séc. XVIII. 

D. Manuel de Aguiar, bispo influente e poderoso, decidiu-se pela construção de um 
novo hospital, escolhendo, assim, os terrenos da capela de N.ª S.ª dos Anjos. As 
obras começaram em 1798 e a transferência dos doentes fez-se em 8 de Julho de 
1800, tendo cumprido a sua missão até 1995, ano em que entrou em funcionamento o 
novo Hospital de St.º André. 
 
 
 8  
Existiu no alto do pequeno morro, à direita do velho Hospital de D. Manuel de Aguiar e 
até aos anos trinta deste século, uma pequena ermida no local onde, diz a lenda, terá 
dormido sob uma oliveira, St.º António, quando se deslocava de Coimbra para Lisboa. 
A ermida de St.º António do Carrascal possuía um belo arco manuelino que foi 
transferido, quando da demolição, para a Igreja de St.ª Maria da Pena, no castelo. 
Uma outra capela, no sopé do morro, era votiva de Nª Sª dos Anjos e deu o nome ao 
bairro circundante. Foi demolida por ordem de D. Manuel de Aguiar, devido às obras 
do Hospital 
 
 
 
 
 



9  
A primitiva Igreja do Espírito Santo foi construída nos finais do séc. 
XIII e tinha anexos um hospital e uma albergaria. A igreja actual data 
do séc. XVIII, é muito sóbria e tem uma fachada com três corpos. É de 

uma só nave e possui interessantes peças escultóricas quinhentistas e seiscentistas, 
como o Espírito Santo e Santa Rita. Em frente desta igreja localizou-se a Ponte Nova, 
de 3 arcos, e cujas ''sapatas'' ainda se vêem no leito do rio. Muito danificada com o 
terramoto de 1755, nos finais do século passado o tabuleiro era precário e só em 
madeira. Na 1ª metade do nosso século deu lugar à nova ponte de alvenaria, ainda 
existente. 
 

 
10 Convento de Santa Ana  
O antigo Convento de Santa Ana, foi mandado construir por D. 
Catarina, da Casa de Bragança, em 1493, e ali se instalaram freiras 
dominicanas. O imponente edifício situava-se entre o desactivado 

Mercado de Santana e o actual Banco Nacional Ultramarino. Foi demolido já no séc. 
XX. 
 
 

11 Jardim Luís de Camões  
Rocio era o nome que se dava, desde o séc. XV até ao século 
passado, à parte baixa da cidade, entre a curva do rio Lis para norte e 
a Praça de S. Martinho (actual praça de Rodrigues Lobo). Área plana 

e alagadiça, tinha ainda a sul a Igreja de Espírito Santo e a norte as terras do 
Convento de S. Francisco. O desenvolvimento dos finais do séc. XIX levou ao 
ajardinamento duma razoável área, passando a chamar-se Campo de D. Luís. Hoje 
temos ali o Jardim de Luís de Camões. 
 

 
12 Casa de Leiria  
Ao entrarmos na Praça, ainda adivinhamos o arco que marcava a 
entrada dos Paços dos Marqueses de Vila Real e Alcaides de Leiria. 
Em 1641, os senhores de Vila Real, seriam executados ao serem 

acusados de conjura contra El- Rei D. João IV, sendo a família espoliada dos seus 
bens, entre os quais a casa de Leiria, que passou para os Valadares. Após um 
incêndio, ficando destruído o palacete, a Câmara deliberou a sua demolição, em 1886, 
dando lugar a dois novos edifícios, um de cada lado da Praça, como hoje podemos 
ver. 
 
 

13 O Coração do Burgo  
Já estamos no coração burgo. O ambiente sugere-nos, ainda, a última 
Feira, que vinha desde os tempos de D. Dinis. A austeridade da 
arcaria à vista, leva-nos a ultrapassar o estilo pombalino do edifício do 

Ateneu e ver ali a medieval Igreja de S. Martinho. Em frente, o casario relembra-nos os 
Paços de Concelho do séc. XVI e o pelourinho desaparecido. À direita da Praça temos 
a silhueta da antiga Judiaria, que teve o seu apogeu no séc. XV, antes da expulsão em 
1496. Mesmo sobre o local da sinagoga foi construída a Igreja da Misericórdia, em 
1544, com hospital e largas rendas. O bairro judeu perfilava-se ao longo das ruelas 
estreitas que envolvem o templo. O bulício do comércio e das oficinas hebraicas tem 
como herdeiros o típico pequeno comércio que ainda hoje enxameia o quarteirão. As 
marcas arquitectónicas ainda poderão ser visíveis nalgumas portadas, lápides com 
datas e ''cachorros'' de pedra trabalhados. 



 
 
14 Painel Memorial  
Nas traseiras da Igreja da Misericórdia (onde foi a sinagoga) e na rua onde 
morou Eça de Queiroz, podemos ver um painel de azulejos, ali colocado 
pela Câmara Municipal, em 1971. Pretende este memorial homenagear o 
leiriense Américo Cortez Pinto, que dedicou muito da sua vida ao estudo 
dos primórdios da tipografia em Portugal. O painel refere um texto 

quinhentista de um académico, também leiriense, que ouvira de Pedro Nunes que a 1ª 
oficina de impressão tipográfica portuguesa teria sido em Leiria, graças ao labor da 
comunidade judaica e à proximidade da fabricação de papel. 
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