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A lenda de São Macário

Diz a lenda que Macário era um homem bom, mas pobre que tinha como profissão almocreve, o
que o obrigava a fazer grandes viagens. Um dia, numa das suas ausências, os pais dele, pensando
que estaria em casa, foram visitá-lo. Chegaram cheios de fome e frio. Em casa estava apenas a
mulher de Macário. Ainda tinha restos de sopa que tinha feito para ela e pão; com isso matou-lhes a
fome. Estava frio e a lenha não era muita. A ditosa senhora cedeu a sua própria cama aos sogros
para que se aquecessem, enquanto ela foi buscar um molho de lenha.

Sem que a esposa soubesse, entretanto Macário chegou de mais uma das suas viagens. Como não
viu a esposa, foi à cama onde se encontravam duas pessoas a dormir. Como a claridade era pouca
no interior do casebre e cego com os ciúmes, pensou que seria a sua mulher que dormia
acompanhada por alguém. Puxou de uma faca e matou-os. Passado algum tempo, a mulher chegou
com o molho da lenha e grande foi o espanto de Macário. A mulher perguntou-lhe se os pais já
tinham acordado e ele contou-lhe o que tinha acabado de fazer. Ficou tão arrependido que resolveu
castigar-se, correndo montes e montes, sempre a pé e sozinho, jurando a si próprio que, se um dia
se fixasse em algum lugar, seria num sítio bem alto, onde não vivesse ninguém e de onde pudesse
contemplar a maravilha da Natureza em toda a volta. Aí, sim, adoraria a Deus para o resto da vida.

Esse local é o monte de S. Macário que se situa na serra da Arada e atualmente pertence a três
freguesias: S. Martinho das Moitas, Covas do Rio e Sul. Aí viveu pobremente, comendo mel,
gafanhotos e répteis, assim como rebentos de árvores. Diz igualmente a lenda que, para se aquecer,
vinha à povoação mais próxima —Macieira — buscar brasas e as transportava na mão sem se
queimar. Porém um dia, quando transportava as brasas, passou por uma pegureira (pastora) nova,
olhou-lhe para as pernas, que por sinal eram jeitosas, e, nesse mesmo instante, queimou-se nas
mãos.

A lenda não fala da sua morte. No local mais alto do monte foi edificada uma capela onde se venera
o santo e cuja festa se realiza sempre no último fim de semana do mês de julho. Mais abaixo, a
cerca de trezentos metros de distância da capela referida, encontra-se outra que, segundo a lenda,
era onde o santo vivia.

Diana 6ºA





                                                        Lenda 

        Há mais de 200 anos dizia-se que existiam lobisomens e que tinham de caminhar 

7Km por noite. 

        Diz-se que uma vez em São Cristóvão de Lafões, ia um senhor a caminhar para ir 

trabalhar para a casa dos frades, e pelo caminho atrás dele ouvia galopes ele olhou 

para trás era um lobisomem, disfarçado de cavalo, que vinha direto a ele. 

         Ele desviou-se e o cavalo continuou a galopar. 
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Antigamente, quando ainda se utilizava a via romana para fazer a ligação entre o 

Porto e Viseu, os mercadores, os almocreves faziam a viagem a cavalo, tendo que 

fazer várias paragens durante os seus percursos, para comerem, descansarem e 

alimentar os animais. 

Todos os viajantes que se metiam nestas andanças faziam sempre uma paragem 

numa pequena estalagem que oferecia boa comida, dormida e um bom repouso aos 

esgotados e poeirentos viajantes. Essa estalagem ficava em Manhouce.  

Após esta paragem, quando os viajantes retomavam aos caminhos, tinham de passar 

num outro lugar, que se chama Bustarenga, sendo no meio destes dois que ficava 

uma estrada, que uns chamavam de assombrada e outros de amaldiçoada, sendo 

certo que, nesses pontos, conhecidos em nossos dias como Cova do Ladrão e Outeiro 

de Alcaranta, no meio da floresta, existia uma casa, que servia de esconderijo aos 

salteadores e que lhes oferecia uma observação privilegiada, de um lado para Viseu e 

do outro, para o Porto.  

Esses salteadores possuiam informadores na estalagem, que os avisavam das 

melhores cargas para assaltarem, mas que acabaram descobertos, tendo sido 

expulsos da região. 

Assim, os salteadores tiveram de arranjar uma nova estratégia e arranjaram uma 

forma. Ataram um fio de tropeçar de um esconderijo até ao outro e com um sino em 

cada ponta.  

Desta forma uma quadrilha avisava a outra, puxando o fio que fazia soar os sinos no 

lado oposto; sendo que eles não se limitavam a roubar, mas ainda lhes pregavam 

sustos de morte para se divertirem.  

Com as mudanças que o tempo trouxe, o desenvolvimento associado e novas 

maneiras de transporte das mercadorias, os salteadores da estrada desapareceram, 

mas ainda existem vestígios da casa na Cova do Ladrão e uma gruta no Outeiro de 

Alcaranta. 

 



Lenda de São Pedro do Sul

Diz a lenda que, em tempos muito antigos, Sul era uma das terras mais importantes da 
região e as pessoas que lá viviam tinham fama de fazer o linho a preceito. Nesses 
tempos era uso pôr o linho no rio, que também se chama Sul, aos molhos, para 
amolecer e depois era estendido a secar.
Dizem os antigos que, nessa altura, as pessoas da terra pediam ao S. Pedro para não 

mandar trovoadas, nem enxurradas, para que o linho não fosse pelo rio abaixo. Só que 
o Santo fez orelhas moucas, a chuva veio, o rio encheu e lá se foi o linho que tinha dado 
tanto trabalho a cultivar e a tratar.
Então as pessoas, todas zangadas, foram à igreja, pegaram na imagem do Santo e 

atiraram com ela ao rio.
À entrada da vila, que agora se chama S. Pedro do Sul, no sítio onde o rio Sul entra 

pelo Vouga dentro, estavam uns pescadores que ao verem a imagem, chamaram mais 
gente para vir ver o que seria aquilo. As pessoas reconheceram que Santo era e 
disseram:
-É o S. Pedro do Sul!
E assim decidiram que se passaria a chamar esta terra: S. Pedro do Sul.

Beatriz Gomes



Uma lenda de Gestosinho 

 

Conta a minha avó, que a avó dela contava que apareceu uma moira a uma 

senhora que pastoreava ovelhas, perto de um rio, chamado o Rio do Pioco.  

Essa dita moira, dizem que era da cinta para cima uma mulher e da cinta para 

baixo um bicho. Não sabem explicar como era e quem era realmente.  

Dizem que falou com a senhora e lhe pediu o seguinte: leva-me a um rio onde a 

água nunca estanque, leva-me numa canastra que nunca tenha sido usada e dá-me de 

comer numa malga também nunca usada e com uma colher também nunca usada.  

Em troca dar-te-ei o meu tesouro, vens aqui busca-lo, depois de me teres ido 

levar ao rio, mas com uma condição, não te podes voltar assim que me jogares ao rio, 

pois se o fizeres morrerás.  

A senhora levou a moira ao rio e assim que a jogou ouviu uma música tão bonita 

que não resistiu e voltou-se. 

A senhora nunca chegou a ir buscar o tesouro, porque morreu, como havia dito a 

moira. 

Se o tesouro realmente existe, ninguém sabe, o que se sabe é que até hoje ainda 

não foi encontrado. 
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