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Jornal Desafio Sénior 

É Natal 

 

Natal!... Festa de alegria 

O nascimento de Jesus 

Faltar, ninguém o queria 

Pois, é uma festa de truz! 

As emoções dessa refeição 

Partilhada com familiares 

Nossos amigos no coração 

São o bom destes jantares 

Depois das prendas, muita emoção 

Lindas frases para o presenteado 

Beijos e abraços de agradecimento 

São alegria que baste ao coração 

Saber que se sente muito amado 

E tudo nos faz bem ao sentimento 

Novo Ano 

 

Este ano acabou e, já lá vai 

Assim, novo ano vai entrar 

É bem-vindo, como um pai 

Tudo se passará até acabar 

Perguntamos assim, como serás? 

Com certeza… muitas novidades 

Umas boas… e outras muito más! 

Que não virão a deixar saudades 

Queira Deus que, haja harmonia 

Não haja, de terrorismo, atentados 

Para que todos vivam em alegria 

E o novo ano será bem feliz 

Nossos corações alentados 

Pela felicidade que se quis 

Luiz Real 

Janeiro e Fevereiro  2016 

7ª Edição 
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Nota de abertura 

…E mais uma vez fomos pesquisar, relembrar e partilhar… esta 

edição do Jornal Desafio Sénior é dedicada às Lendas e Narrativas 

de Portugal. 

Esperamos que gostem desta edição e de todo o trabalho de 

pesquisa que revela não só interesse e curiosidade constante como 

boa disposição em todas as idades. 

Desde já, um muito obrigado a todos os que participaram quer nos 

encontros às quintas-feiras à tarde, quer com a contribuição de textos 

e fotografias, e onde a partilha e a boa disposição é presença 

constante. 

Assim, temos nesta edição vários e variados momentos: 

Começamos pela nossa capa com quadras da autoria de Luíz Real: 

É Natal, e, Ano Novo. 

1. Citações: e todos estes momentos foram realizados com a 

ajuda de M.ª Luísa Tamegão,  

2.  Os Tesouros de Sabedoria Popular: Lengalengas e destrava-

Línguas por Florinda Ventura, Leonor Afonso, Adelina Ramos, 

Joaquina Coelho. Ditados Populares por Irene Carneiro. Cantiga por 

Carolina Lopes. Expressões idiomáticas por M.ª Luísa Tamegão e 

Luiz Real. Expressões Populares por Florinda Ventura e M.ª Luísa 

Tamegão, 

3.  O Canto dos Poetas: com poemas de Luíz Real, 

4. Foram privilegiadas as seguintes Lendas e Narrativas de 

Portugal:  

4.1. Lenda da Padeira de Aljubarrota por Luiz Real 

4.2. Lendas da Boca do Inferno, do Girassol e Lenda chinesa por M.ª 

Luísa Tamegão 

4.3. Lenda de Dom Fuas Roupinho por Teresa Correia 

4.4. Lenda do Milagre das Rosas por Lurdes Barbosa 

4.5. Lenda da Penha D’Águia por Suzete Pinto 

4.6. Lenda da Que Mal Pica por Teresa Almeida 
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4.7. Lenda da Serra da Estrela e Lenda do Crocodilo (Timor) por Luiz 

Real 

4.8. Lenda de São Lourenço por Irene Carneiro 

5. Por último mas não menos importante e com todo o sabor, o Canto 

dos Sabores e as anedotas e adivinhas com contribuições de Luíz 

Real, Irene Carneiro e M.ª Luísa Tamegão. 
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Citações e Reflexões 

Se Deus encheu a tua vida de obstáculos, é porque ele acredita na 

tua capacidade de passar por cada um. 

                     Charle Chaplin 

O meu mundo não é como o dos outros, quero demais, exijo demais, 

há em mim uma sede de infinito, uma angústia constante que eu nem 

mesmo compreendo, pois estou longe de ser pessimista sou antes 

uma exaltada com uma alma intensa, violenta, atormentada, uma 

alma que se não sente bem onde está, que tem saudades...sei lá de 

quê… 

                                                                                Florbela Espanca 

A vida é curta, então não perca tempo, vivendo a vida dos outros. 

A vida é como a rosa, cada pétala é uma lembrança e cada espinho 

uma realidade. 

 Anónimo 

Como é possível que a nossa civilização espere o bem- estar e ao 

mesmo tempo esteja num poço de violência. 

Brenda Sharffer 

Nunca desvalorize o poder duma palavra gentil ou dum acto de 

gentileza. 

 Anónimo 

Sentada ao colo de uma mãe pobre, qualquer criança é rica. 

                                                                                    Anónimo 

Rir é o fogo-de-artifício da alma. 

                                                José Billing 

Contribuição de M.ª Luísa Tamegão 
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Tesouros de Sabedoria Popular 

Lengalengas e Destrava-Línguas 

 O rato da rua da Rosa roeu a roupa à Rita Raposa; a Rita 

Raposa de raiva ralhou com o rato da rua da Rosa. 

 

 Calcanharinho da rivela que lindo calcanharinho tem ela, 

tomara ter o meu calcanharinho ao pé do calcanharinho dela. 

Florinda Ventura 

 

 Não sei se vá ou se fique. Não sei se fique ou se vou. Se vou 

lá não fico cá. Se fico cá não vou lá! 

Leonor Afonso 

 A rosa tem 20 folhas, e o cravo tem 20. Anda a rosa em 

demanda para o cravo ter mais uma. Rosa que estás na 

roseira, deixa-te estar que está bem. Debaixo ninguém te 

chega, e lá acima não vai ninguém. 

 Estava para passar mas não passou porque passou quem 

passou. Senão passasse quem passou, passava. 

Adelina Ramos 

 Blicótico massanico, quem te deu o banabico. Foi a senhora da 

Lapa, que hoje matou uma vaca. Blico vai blico vem, lá me leva 

o meu vintém, que é de ouro e de prata. Mas diz ao rei que vá 

à mata. 

Joaquina Coelho 

 

Ditados Populares 

 Cava fundo em novembro para plantares em janeiro. 

 Dos Santos ao Natal é o inverno natural. 

 Em novembro bom é chover e melhor é nevar. 

 Pelo são Martinho castanhas e vinho. 

Irene Carneiro 
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Maria Papoila 

sem saudades na lembrança 

eu disse adeus 

à terrinha e mais ao lar 

levo na alma a luz da 

esperança 

e fé em deus 

parto a rir e a cantar 

despedi-me das ovelhas 

do meu cão, das casas velhas 

do lugar onde nasci 

que me importo de ir à toa 

pois o meu sonho é ver lisboa 

mais o mar que eu nunca vi 

adeus, ó terra 

adeus linda serra 

de neve a brilhar 

adeus, aldeia 

que eu levo na ideia 

nunca mais voltar 

diz que a sorte das pessoas, 

sempre ouvi 

vem do nome que elas têm 

coisas más ou coisas boas, 

vem dai 

e comigo calha bem 

eu no monte era moçoila 

Tinha o nome de Papoila 

que no campo anda a lidar 

mas a Graça bem dizia 

como sou também maria 

tinha que ir p´ró pé do mar 

adeus, ó terra 

adeus linda serra 

de neve a brilhar 

adeus, aldeia 

que eu levo na ideia 

nunca mais voltar 

adeus, aldeia 

que eu levo na ideia 

nunca mais voltar. 

Letra da Música de Natalina Bizarro 

Contribuição de Carolina 

Lopes
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Expressões idiomáticas 

Dependurar as chuteiras - Reformar-se, desistir de algo. 

Andar feito barata tonta - Andar distraído. 

Por minhoca na cabeça - preocupar-se com assuntos irrelevantes. 

Bater as botas - morrer, falecer. 

Bode expiatório - Uma pessoa sobre qual recaem as culpas alheias. 

Anda com a cabeça na lua – anda distraído. 

Chorou baba e ranho – chorou imenso. 

É um negócio da China – é um negócio que dá muito dinheiro. 

É como as obras de Santa Engrácia – nunca mais tem fim. 

Fez ouvidos de mercador – não deu importância ao que disse. 

Não quis dar o braço a torcer – não se quis dar por enganado. 

M.ª Luísa Tamegão, Luíz Real  

 

Expressões Populares 

Lágrimas de crocodilo – choro fingido: Quando o crocodilo ingere um 

alimento faz pressão contra o céu-da-boca comprimindo as glândulas 

lacrimais, assim, enquanto devora a vítima ele chora um choro 

fingido. 

Calcanhar de Aquiles – o ponto fraco: segundo a mitologia grega 

Tétis, mãe de Aquiles, queria tornar o filho indestrutível; para isso 

mergulhou-o num lago mágico segurando-o pelo calcanhar; anos 

mais tarde, durante a guerra de Tróia, Aquiles foi atingido no único 

sitio que não tinha sido mergulhado nas águas mágicas e descobriu-

se assim o único ponto capaz de enfraquecer o temido guerreiro. 

Ficar a ver navios – não obter o que se deseja, sofrer uma deceção: 

Dom Sebastião, Rei de Portugal, morreu em Alcácer Quibir mas o 

seu corpo nunca foi encontrado; por esse motivo o povo recusava-se 

a acreditar na morte do monarca; era comum o povo ficar a ver navios 

chegarem a Lisboa no alto de Santa Catarina, na esperança que 

fosse o rei a regressar. 
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À grande e à francesa – viver com luxo e ostentação: relativa aos 

modos luxuosos do General Jean Andoche Junot, auxiliar de 

Napoleão que chegou a Portugal na primeira invasão francesa e os 

seus acompanhantes que se passeavam. 

M.ª Luísa Tamegão, Florinda Ventura 

 

Canto dos Poetas 

Esquecer 
 

Eu não te posso vir a esquecer  
Pois tu eras parte da minha 
vida 
E assim, depois de eu te perder 
Não sei o que haverá de 
seguida 
 
É triste ter que esquecer 
Mas a vida é uma madrasta 
Leva todos a quem querer 
E leva tudo e nunca basta 
 
Há situações para esquecer 
Que não vale a pena lembrar 
E as recordações, a meu ver 
Só podem causar mau estar 
 

O esquecer faz parte da nossa 
vida 
Porque são sempre más 
situações 
Ainda que as haja, boas de 
seguida 
Nunca esqueceremos essas 
ações 
 
Quando o esquecer, é doença 
Pobres infelizes, os que a têm  
Pois exigem muito a presença 
De familiares e amigos também 
 
Não falemos em coisas más 
Esqueçamos essas situações 
Pois o esquecer, também faz 
Sossegar os nossos corações

Luiz Real 
 

 

O Direito e o Avesso 
 

Direito e avesso, por si, são 
Duas situações bem opostas 
Que já estão em contradição 
Para se obterem as respostas 
 
Na integridade, é um direito 
Que nós devemos respeitar 
Não é preciso bater no peito 
Para que devamos acreditar 

Assim, o avesso é o reverso 
Para quem é íntegro e justo 
Pois, é preferível ser inverso 
Do que vir a apanhar o susto 

 
Também, todos têm o direito 
De se ter a sua honestidade 
Porque não se quer fazer jeito 
De vir a aceitar uma maldade 
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De qualquer das formas 
Direito, é o pretendido 
Avesso não tem normas 
É feio e, anda escondido 

 
E, damos a mão á palmatória 
Por escrever estas palavras 
Porque o direito é uma vitória 
E o avesso é sim, dos cravas 

 
Luíz Real 

 
Memórias 

 
Lisboa e os seus bairros 
Em todos há uma história 
Motivos são muito vários 
Que nos vêm à memória 

 
Nestes, destaca-se a mouraria 
Cuja história é bem marcante 
São vários e ninguém o diria 
Que foi o berço de navegante 

 
Mouraria… ruelas e pelouros 
Bairro bem típico de artistas 

Primeiro, foi casa dos mouros 
E depois, foi casa de fadistas 

 
Que saudades das noitadas 
Dos petiscos e guitarradas 
As beldades engalanadas 

 
Companhias que nos eram dadas 
E nos metíamos em trapalhadas 
Tudo se foi, são águas passadas 

Luíz Real 
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Cravo Branco 

Cravo branco, cravo branco 

O símbolo de eterna paixão 

Eu dei-te um cravo branco 

Tu deste-me o teu coração 

Foi uma dádiva de ternura 

Que eu considero de verdade 

Tiveste sempre a abertura 

E, não te ralares com a idade 

Se o cravo branco é paixão 

O, sentimento é verdadeiro 

E será sempre uma bênção 

E não, mentira de vendeiro 

Desejo cravo branco, e muito 

Que a paixão não esmoreça 

Pois eu quero continuar junto 

E ter alguém que me aqueça 

E devem ser sempre as paixões 

A reinar nos nossos corações 

Para que a vida possa continuar 

Com emoção, e até nada restar 

É o sonho que comanda a vida 

Desde que, a esta chegamos 

Desejamos a sorte conseguida 

E, ter a certeza do que damos

 

Luíz Real 
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Lendas e Narrativas de Portugal 

Padeira de Aljubarrota 

  Brites de Almeida, a 

Padeira de Aljubarrota, foi 

uma figura lendária e 

heroína portuguesa, cujo 

nome anda associado à 

vitória dos portugueses, 

contra as forças 

castelhanas, na batalha de 

Aljubarrota (1385). Com a 

sua pá de padeira, teria 

morto sete castelhanos que 

encontrara escondidos num forno. 

A lenda reza assim: Brites de Almeida teria nascido em Faro, em 

1350, de pais pobres e de condição humilde, donos de uma pequena 

taberna. A lenda conta que desde pequena, Brites se revelou uma 

mulher corpulenta, ossuda e feia, de nariz adunco, boca muito 

rasgada e cabelos crespos. Estaria então talhada para ser uma 

mulher destemida, valente e, de certo modo, desordeira. 

Teria 6 dedos nas mãos, o que teria alegrado os pais, pois julgaram 

ter em casa uma futura mulher muito trabalhadora. Contudo, isso não 

teria sucedido, sendo que Brites teria amargurado a vida dos seus 

progenitores, que faleceriam precocemente. Aos 26 anos ela estaria 

já órfã, facto que se diz não a ter afligido muito. 

Vendeu os parcos haveres que possuía, resolvendo levar uma vida 

errante, negociando de feira em feira. Muitas são as aventuras que 

supostamente viveu, da morte de um pretendente no fio da sua 

própria espada, até à fuga para Espanha a bordo de um batel 

assaltado por piratas argelinos que a venderam como escrava a um 

senhor poderoso da Mauritânia. 

Acabaria, entre uma lendária vida pouco virtuosa e confusa, por se 

fixar em Aljubarrota, onde se tornaria dona de uma padaria e tomaria 

um rumo mais honesto de vida, casando com um lavrador da zona. 

Encontrar-se-ia nesta vila quando se deu a batalha entre portugueses 

e castelhanos. Derrotados os castelhanos, sete deles fugiram do 

campo da batalha para se albergarem nas redondezas. Encontraram 
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abrigo na casa de Brites, que estava vazia porque Brites teria saído 

para ajudar nas escaramuças que ocorriam. 

Quando Brites voltou, tendo encontrado a porta fechada, logo 

desconfiou da presença de inimigos e entrou alvoroçada à procura 

de castelhanos. Teria encontrado os sete homens dentro do seu 

forno, escondidos. Intimando-os a sair e a renderem-se, e vendo que 

eles não respondiam pois fingiam dormir ou não entender, bateu-lhes 

com a sua pá, matando-os. Diz-se também que, depois do sucedido, 

Brites teria reunido um grupo de mulheres e constituindo uma 

espécie de milícia que perseguia os inimigos, matando-os sem dó 

nem piedade. 

Os historiadores possuem em linha de conta que Brites de Almeida 

se trata de uma lenda mas, assim mesmo, é inegável que a história 

desta padeira se tornou célebre e Brites foi transformada numa 

personagem lendária portuguesa, uma heroína celebrada pelo povo 

nas suas canções e histórias tradicionais. 

Luíz Real 

 

Lenda da Boca do Inferno 

 Um feiticeiro, asqueroso, 

vivia no seu castelo perto de 

Cascais, dedicava-se às 

artes diabólicas! Um dia 

resolve arranjar uma 

companheira, tinha um fraco 

por mulheres bonitas! 

Convocou alguns cavaleiros 

para a escoltar até ao 

castelo, não fosse alguém 

cobiçá-la; a moça assim que 

o viu sente uma repulsa e rejeita-o; furioso encarcera-a numa torre e 

põe um cavaleiro a guardar a porta principal com a condição de ser 

revezado, passam-se semanas e meses e ninguém o vem substituir, 

farto resolve desistir, mas tem curiosidade em saber o que se passa 

para dentro daquela porta; conta um, dois, e três e arromba a porta 

e o que vê? Uma linda donzela…! Apaixonam-se e resolvem fugir… 

Descem as escadas, abrem o portão e fogem montados num cavalo; 
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pouca sorte dos dois! Nesta altura o feiticeiro resolve consultar a bola 

de cristal e vê os dois fugitivos, fica possesso e resolve exercer as 

suas artes diabólicas; abre uma brecha numa grande extensão de 

terreno, com o formato duma boca que tudo engole, assim 

desapareceu o castelo, os namorados e até o próprio feiticeiro. 

Durante séculos o povo deu o nome a este sítio: A Boca de Inferno. 

                                                              Luísa Tamegão 

Lenda do Girassol e Lenda Chinesa 

Uma Índia morreu de tristeza devido ao amor impossível que sentia 

pelo Sol; após meses nasceu uma flor que chamaram de girassol.  

Luísa Tamegão 

Diz uma lenda chinesa que a amizade verdadeira tem raízes 

profundas e nenhuma tempestade consegue derrubar. 

                                            Luisa Tamegão 

 

Lenda de Dom Fuas Roupinho 

 Dom Fuas Roupinho, grande amigo 

do fundador D. Afonso Henriques, 

fundador da nossa nacionalidade. 

Daquele apenas se sabe que morreu 

em 1184, numa batalha naval contra 

os mouros. 

 

Prisioneiro dos mouros abraçou D. 

Afonso Henriques quando o viu; 

foram também feitos prisioneiros o 

rei mouro e a sua filha. 

D. Fuas Roupinho um dia, foi 

mostrar a gruta à princesa, onde os 

pastores haviam encontrado a 

imagem de Nossa Senhora da Nazaré. O alcaide de Porto de Mós, 

um dia foi dar um passeio a cavalo, quando de repente junto a si, se 

levantou um veado; na perseguição o cavaleiro sentiu que nada tinha 

diante de si, nada a não sérum precipício sem fim e o mar profundo 



14 
 

na sua frente. O cavalo ficara coma s patas traseiras na pedra e D. 

Fuas murmurando “Valha-me Nossa Senhora da Nazaré”. A D. Fuas 

pareceu-lhe uma eternidade… Por fim o cavalo recuou e vai para 

lugar seguro. 

Ainda hoje se pode ver as marcas de ferradura do cavalo na rocha. 

D. Fuas atribuiu à Virgem o milagre de lhe ter salvo a vida mandando 

construir uma capela no chamado sítio da Nazaré… Assim reza a 

lenda. 

Teresa Correia 

Lenda do Milagre das Rosas 

 Chegara o mês de janeiro. Em 

Coimbra as casas das monjas 

de Santa Clara, quase 

destruídas pelas cheias do 

Mondego, reconstruiram-se 

rapidamente. Isso fora 

possível porque a Rainha D. 

Isabel velava por elas. 

Quando algum desgraçado se 

via sem pão num lar minado 

pela doença, logo procurava a 

sua rainha.  

De todos, essa esposa e filha de reis, cuidava como se fossem 

pessoas suas. Porém, como acontece neste mundo a rainha não 

tinha somente amigos. E, certa vez, um despeitado da corte, 

procurou azedar o ânimo de el-rei D. Dinis, e aproveitando um 

momento a sós com o rei disse-lhe: 

_ Perdoai-me, senhor, se me atrevo a falar-vos num assunto que me 

traz preocupado. 

_ Deixai-vos de rodeios. – respondeu altivo o rei – Dizei o que 

pretendeis! 

_ Senhor meu rei… A Rainha, vossa digna esposa, dispõe com 

bastante liberdade do vosso tesouro. – disse o cortesão maldoso. 

_ Que dizeis? Explicai-vos e já! 
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E o fidalgo respondeu com humildade fingida: 

_ Meu senhor, acreditai no que vos digo… a Rainha gasta demais… 

_ Mas como sabeis disso? – perguntou o rei. 

_ Oh! É fácil saber meu senhor… só os vossos bons olhos não 

querem ver a verdade. Se me permitis… 

_ Falai! Mas falai de uma vez! – ordenou o Rei já encolerizado. 

Oh, meu rei e senhor! Só vos quero ajudar… o dinheiro desaparece, 

esgota-se, some-se… são as esmolas, as obras da igreja, os 

empréstimos, as dádivas, as doações a conventos… enfim… uma 

loucura senhor! É necessária a sua intervenção… 

Um grito do rei cortou-lhe a frase! 

_ Basta! Eu sei bem o que hei-de fazer! 

D. Dinis levantou-se, fazendo recuar o fidalgo. Em largas passadas 

pelo aposento procurava a calmar a impetuosidade do seu 

temperamento belicoso. Seria verdade o que acabavam de dizer? 

Sim, devia ser verdade. A mentira representaria, nesse momento, um 

desmedido arrojo. E ao homem que tinha na sua frente sobrava-lhe 

em mesquinhez o que lhe faltava em audácia. E todavia… o vir à sua 

presença pôr em cheque a própria rainha não seria já um ato 

desmedido? 

O rei parou de andar dum extremo ao outro da saleta. Olhou 

fixamente o fidalgo, que baixou os olhos, e ordenou: 

_ Deixai-me só! Preciso de pensar no caso sem a sensação de estar 

a ser espiado. 

Inclinando a cabeça, o fidalgo, retirou-se em silêncio. Conhecia bem 

o rei e sabia que ele iria agir, ficou contente por ter alcançado o seu 

intento. Quanto ao monarca decidiu agir de imediato pondo cobro aos 

hábitos demasiado misericordiosos da Rainha. 

Dias depois, quando D. Isabel saía dos Paços de Coimbra 

acompanhada pelas damas e pelos cavaleiros do seu séquito, surgiu-

lhe de súbito pela frente, a figura desempenada do rei, que a 

cumprimentou cortesmente: 

_ Bom dia senhora! Ia partir para uma caçada mas lembrei-me de vos 

saudar. 
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_ Agradeço-vos a boa ideia Senhor. - A rainha disse estas palavras 

sorrindo, mas instintivamente recuou um pouco como que a disfarçar 

o que levava no regaço. Este gesto não escapou à perspicácia de d. 

Dinis, que, tentando esconder a suspeita que o assaltava, perguntou 

de novo: 

_ Podeis dizer-me senhora onde ides tão cedo? 

D. Isabel empalideceu. O coração bateu-lhe mais apressado e, após 

certa hesitação, respondeu com voz branda: 

_ Vou… armar os altares do mosteiro de Santa Clara. 

Então el-rei olhou-a de sobrolho carregado. A sua voz tornou-se 

menos agradável. O sorriso cortês desapareceu-lhe dos lábios 

enquanto perguntava: 

_ E que levais no regaço, Senhora? Pareceis receosa. Nem quero 

acreditar que pretendeis ir distribuir novas esmolas pelos vossos 

protegidos… Isso seria contra as minhas ordens. Dizei-me pois, o 

que levais no regaço! 

A rainha tornou-se ainda mais pálida e por momentos tornou-se ainda 

mais silenciosa. Elevava a Deus o pensamento, pedindo-lhe 

aflitivamente o seu auxílio. Alarmada, toda a comitiva olhava o rei, 

receosa da sua cólera…! 

Dona Isabel olhou o rei como quem torna de um sonho e respondeu: 

_ Enganai-vos Real Senhor… O que levo no meu regaço… são rosas 

para enfeitar os altares do mosteiro! 

D. Dinis sorriu com ironia. 

_ Rosas? Como vos atrevei a mentir Senhora? Rosas em janeiro? 

Pois ficai sabendo que, se aqui vim, é porque alguém me garantiu 

que leváveis dinheiro…! Se insistis na vossa mentira, então mostrai-

me essas rosas! 

Serenamente, perante o olhar atónito do rei e de todos os que ali se 

encontravam, a rainha Dona Isabel abriu o regaço e deixou ver um 

ramo de rosas maravilhosas enquanto murmurava: 

- Vede senhor… vede com os vossos olhos! 

Houve um murmúrio de pasmo entre a comitiva. El-rei D. Dinis, diante 

de tão grande prodígio, olhava atónito para as mãos da rainha, sem 
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conseguir pronunciar uma palavra. Estava certo de que acontecera 

algo de sobrenatural, algo de estranho que o impressionava e 

confundia. E só momentos depois conseguiu sorrir e murmurar: 

_ Perdoai-me senhora se vos ofendi… Mas nunca pensei ver rosas 

tão bonitas neste tempo! – cumprimentando-a com galhardia, o rei 

afastou-se, deixando que a rainha seguisse o seu caminho. 

Então, de novo, Dona Isabel elevou os olhos ao céu. O seu ar 

harmonioso e a paz que resplandecia do seu rosto entraram na 

própria de quantos compunham a sua comitiva. Ninguém se atrevia 

a falar ou a fazer um gesto sequer, sentiam a solenidade do momento 

com uma alegria interior de difícil exteriorização. 

Daí a pouco já toda a cidade de Coimbra se encontrava ao corrente 

do estranho prodígio que representava o pão e o dinheiro 

transformado em rosas. O povo proclamava «Foi um milagre! É santa 

a nossa rainha!». E assim, saltitando de boca em boca, o milagre das 

rosas chegou até nós e continuará para além dos séculos. 

Gentil Marques – Lendas de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1997, volIV, p. 291-

294 

Contribuição de Lurdes Barbosa 

 

Lenda do Galo de Barcelos 

 Há muitos anos, passando em 

Portugal, uma família de 

peregrinos foi hospedar-se 

numa estalagem dessa mesma 

cidade, levando consigo um 

saco cheio de farnel. 

Mas como o estalajadeiro era 

muito ganancioso chamou a 

polícia dizendo que a família de 

peregrinos o tinham roubado. 

Quando chegou a polícia 

disseram ao chefe da família de 

peregrinos que ele estava 

condenado á morte. 

O chefe dos peregrinos disse: 
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- É tão verdade eu estar inocente como este galo cantar!  

E o mais engraçado de tudo, é que o galo ao chefe da família dizer 

isso o galo cantou mesmo.  

E agora além da tradição oral, existe também a canção, a estátua do 

nosso Sr. do galo e o galo feito de barro colorido. Esta estátua do 

nosso Sr. do galo situa-se à saída de Barcelinhos. 

João Gonçalo e João Pedro, Escola EB 1 nº 29 de Lisboa 

Luíz Real 

Lenda da Penha d’Águia 

Na ilha da Madeira, há 

um morro chamado 

Penha d’Águia. Os 

campos são os mais 

ricos e belos da ilha. 

Existe uma penha com 

cavernas, muitas delas 

nunca foram visitadas 

pelo homem. Naquele 

lado há um corte 

vertical, uma espécie 

de paleta, onde está cravada a espada de D. Sebastião… diz a 

lenda. Se lá fosse alguém arrancar a lâmina da pedra o monarca 

apareceria finalmente desencantado. 

A uma légua de distância de Porto da Cruz, existe o solar dos 

Lombos dos Leais pertencente aos viscondes deste solar, 

construção da era 1615. 

Na ponta do parque da Quinta do Lombo há um cedro secular 

enorme, que já deve ter trabalhado o suficiente, porque está com 

um ar desolador. No entanto, ao anoitecer, nenhuma alma por ali 

passa. As bruxas que ali bailam, dizem que o diabo comparece 

transformado em cabrito alado. Dizem que são as bruxas que 

seduzem as almas. 

Suzete Pinto 
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Lenda Da Que Mal Pica 

 Chegara o inverno. E com ele 

o frio. E com ele a desolação. 

Em certas zonas das Beiras, 

lá para o sul de Castelo 

Branco, havia um pequeno 

povoado, onde vivia Aninhas, 

uma rapariguinha de ar 

aciganado, que punha 

tentações nos olhos dos 

homens. 

Ora, uma noite parou ali um emproado fidalgo, que se dirigiu sem 

demora ao chefe do povoado. 

_ Maldito frio! Acendei-me a lareira depressa!... Não ouvis velho 

imbecil? 

Mas o outro era velho, de facto. E a muita idade não lhe consentia 

pressas… 

_Vou já meu senhor… vou já… Nós também temos muito frio… 

Altivo, arrogante, o fidalgo olhou o velho de alto a baixo, num ar de 

soberano desdém. 

_ Que me interessa o vosso frio? Quero apenas que se cumpram as 

minhas ordens, nada mais… Compreendeis? Sou eu o dono de todas 

estas terras! (…) 

Foi então que, atraída pelo volume e pela força das palavras, surgiu 

Aninhas, a neta do velho chefe do povoado. 

_ Deixe lá avozinho, eu vou tratar de tudo… 

E sem olhar o outro sequer, acrescentou num ar de mal contida 

ironia: 

- Este senhor fidalgo, certamente, vem muito apressado… e muito 

friorento… Coitadinho! (…) 

_ Onde estavas escondida? Ainda não te tinha visto… - avançou o 

fidalgo lisonjeiro querendo fazer-lhe uma festa… (…) 
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_ Pronto… A lareira já está acesa, senhor fidalgo… Pode chegar-se 

para se aquecer… - respondeu a moça e fugindo-lhe novamente 

retorquiu: Cautela com o fogo, senhor fidalgo, cautela! 

Espicaçado no seu brio, o altivo e desdenhoso fidalgo deixou-se ficar 

por ali mais uns dias, cortejando a bela e esquiva Aninhas. 

_ Posso fazer de ti uma rapariga rica e feliz! – disse-lhe o fidalgo 

cheio de malícia. (…) – Falarei com o teu avô… 

A rapariga encolheu os ombros. De descrença. Ou de indiferença. 

(…) 

…A presunção do fidalgo desagradou por completo ao velho chefe 

do povoado, que chegou mesmo a irritar-se… E arfando de emoção 

por ter ido tão longe nas suas palavras, o velho chefe terminou com 

um convite bem explícito: 

_ Porque não se vai embora daqui senhor fidalgo?... Quanto mais 

depressa melhor! 

O outro voltou a encher-se de soberba ofendida… E a sua voz 

esganiçou-se de raiva. 

_ Pois então escuta, velho idiota: hoje mesmo, tu e a tua neta sereis 

expulsos destas terras que são minhas… 

_ Não leveis tão longe a vossa crueldade senhor fidalgo!... exclamou 

em voz trémula. 

Porém, o outro estava verdadeiramente enfurecido… atirou o velho 

por terra…, e fustigou-o com o chicote… Aninhas acorreu excitada e 

aflita… 

_ Haveis de pagar caro a vossa ruindade, fidalgo vilão…! 

Todos abandonaram as velhas casas, nesse mesmo dia, tomando o 

rumo da aventura e do desconhecido… 

Andaram muito segundo se diz. Passaram fome e frio, desalento, 

pavor, tristeza e abandono. Mas não renunciaram… 

Um dia chegaram junto da pequena ermida de Nossa Senhora das 

Neves. Estavam exaustos. Porém, como se ainda os perseguisse a 

vingança do odioso fidalgo, outra calamidade lhes surgiu: uma praga 

de formigas! 



21 
 

O velho chefe, cada vez mais adoentado e mais temeroso, foi o 

primeiro a confessar o seu desânimo (…). Mas como sempre 

acontecia, Aninhas veio em seu socorro (…): 

_ Não podemos ficar aqui… Temos de procurar outro local… 

Portanto, aqueles que quiserem acompanhar-me, venham comigo… 

Deus guiará decerto os nossos passos! 

E foram todos… Mas, em plena jornada, Aninhas voltou a ter uma 

ideia, que lhe pareceu muito boa e oportuna. 

_ Desta vez, não seremos nós a procurar o local que nos interessa… 

Deixemos essa missão às nossas vaquinhas… Onde elas se 

sentirem bem, aí nós ficaremos para sempre! 

Aplaudiram com fervor as palavras da rapariga e resolveram fazer 

como ela dissera. Ao soarem as avé-marias na ermidinha distante, 

soltaram as vacas e deixaram-nas  ir à vontade, pelos campos fora… 

Conta-se que foi Aninhas a primeira a chegar ao local onde as vacas 

pastavam já tranquilamente. (…) 

_ Vejam como as nossas vaquinhjas estão contentes… Sabem 

porquê? 

_ Porque aqui qualquer destas formigas mal pica… mal pica… 

No meio do contentamento geral, a voz do velho chefe, que todos 

respeitavam, ergueu-se segura e profética: 

_ Pois já que assim é… esta nossa terra há-de ficar a chamar-se 

Malpica! 

E desta forma nasceu a lenda e desse modo passou à história a 

pitoresca e bonita aldeia de Beira Baixa, que se chamou Malpica e 

agora se chama Malpica do Tejo. 

E consta ainda, na memória do povo, que o tal fidalgo atrevido veio 

a acabar de morte horrorosa, mordido e envenenado por umas 

formigas terríveis, que ninguém chegou a saber de onde tinham 

vindo… 

In Lendas de Portugal, Gentil Marques, Círculo de Leitores, Lisboa, 1997 

Contribuição de Teresa Almeida 
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Lenda da Serra da Estrela 

  Há muitos anos havia 

um pastor que todas as 

noites se encontrava 

com uma estrela no alto 

da serra. 

Um certo dia chegou 

aos ouvidos do Rei que 

o pastor falava com 

essa estrela e o Rei 

mandou chamar o 

pastor e propôs-lhe que 

trocasse a sua estrela por uma grande riqueza. 

O pastor disse-lhe que não trocaria a sua amiga, e que antes queria 

continuar a ser pobre do que perder a sua querida estrela. 

O pastor voltou à sua cabana no alto da serra e ouviu a estrela dizer 

que já sentia receio do pastor se entusiasmar pelo dinheiro e deixar 

a estrela ir para as mãos do poderoso Rei. 

O pastor disse-lhe que vale mais uma amiga do que muito dinheiro e 

disse-lhe também com voz de profeta que daí em diante aquela serra 

se chamaria "Serra da Estrela". 

E até agora diz-se que no alto da serra há uma estrela que brilha de 

maneira diferente, ainda à procura do velho pastor. 

João Pedro S. & André, Escola EB 1 nº 29 de Lisboa 

Contribuição de Luíz Real 
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Lenda do crocodilo (Timor) 

   

Num dia, um crocodilo que gemia de infelicidade viu que a morte 

estava perto. 

Um rapaz, que estava a tomar banho, ouviu os seus gemidos e com 

vontade foi ajudá-lo.  

O rapaz viu que o crocodilo pesava pouco, pegou nele e levou-o para 

a água. 

O crocodilo, satisfeito e alegre, não sabia como agradecer ao rapaz, 

disse: 

- «Quando algum crocodilo fizer-te mal, não hesites e chama por 

mim, eu correrei a salvar-te. 

Para me lembrares dizes assim: 

- Amigo, lembra-te do bem de que te fiz - eu virei logo oferecer-te o 

meu dorso. 

Se quiseres passear agora pelo mar, eu levo-te». 

O menino confiava no crocodilo e aceitou. 

Quando o menino voltou para casa já era tarde. 

Foi sempre assim, até que um dia o crocodilo teve desejo de o comer, 

mas por outro lado lembrou-se do bem que o rapaz tinha feito e foi 

pedir conselhos aos animais do mar:  

- Devemos fazer bem ou mal a quem nos fez bem?  

E todos responderam que devemos fazer bem. 
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O crocodilo não ficou contente com aquela resposta, e então foi pedir 

os mesmos conselhos aos animais da terra. 

E todos lhe deram a mesma resposta. 

Então chegou a vez de ir perguntar ao macaco. 

O macaco saltava e pulava e, arregalando os olhos, perguntou 

admirado: 

- O que dizes tu?! 

E o crocodilo repetiu o que perguntou aos outros animais. 

O macaco muito admirado deu-lhe um grande sermão: 

- Tu queres comer o teu amigo que, quando um dia, estavas prestes 

a morrer à seca do sol, o rapaz pegou em ti e transportou-te para o 

mar e tu, em paga, queres comê-lo? 

Fugindo de tão feio pensamento do crocodilo, o macaco foi para cima 

da árvore. 

O crocodilo ficou tão envergonhado que não pensou mais naquela 

ideia. 

Depois foi ter com o amigo e disse. 

- Amigo, o favor que me fizeste, nunca te poderei pagar, em breve 

vou morrer e tu e os teus descendentes devem voltar para terra e 

comer a minha carne. 

Os naturais de Timor dizem que a sua ilha tem a forma de um 

crocodilo, e os velhos chamam ao crocodilo antepassado ou avô. 

Vila do Conde, Caxinas, 14 de Maio de 1999, Miguel da Cruz 

Dourado, Victor Hugo Maciel F. Ferreira 

Contribuição de Luíz Real 
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Lenda de São Lourenço, concelho de Chaves 

 São Lourenço é uma 

pequena aldeia do 

concelho de Chaves. Dista 

18 quilómetros mas é 

sempre a descer em curvas 

e contracurvas em plena 

serra do Brunheiro. 

Chego ao miradouro de 

são Lourenço. A meus pés 

está o que resta da calçada 

romana que fazia parte da 

via romana que ligava Braga a Astorga na Galiza. À minha frente está 

a infinda Veiga de Chaves com muitos quilómetros; o rio Tâmega vai 

serpenteando e furando por entre as árvores e a vegetação. Ao longe 

vejo a serra de Barroso e atrás dela, os píncaros da serra do Larouco. 

Olho mais para norte e vejo a serra e o castelo de Monte-Rei na 

Galiza. 

É lindo de se ver tudo isto. Sigo em frente sempre a descer, curvas e 

curvas até que passo a ponte da Ribeira. A estrada faz uma perfeita 

ferradura. Olho para baixo à minha direita, lá está o ribeiro de Avelãns 

onde, antigamente, nas suas margens, havia moinhos e se cultivava 

pão. Levanto os olhos para o cimo da serra à minha esquerda e lá 

está ele, o «Zé Velha». Uma fraga enorme no alto da colina, que é 

uma perfeita cabeça de velho. 

A lenda diz: O Zé Velha andava a lavrar ao domingo, o dia de 

descanso do Senhor e de todos os fiéis. O homem e os bois já 

estavam muito cansados, mas ele insistia, as sementeiras estavam 

perto e ele queria a terra bem lavrada. 

Nisto aparece-lhe na frente um velhinho de barbas brancas que lhe 

diz: Estás cansado, e estás a pecar, não sabes que hoje é domingo, 

é dia de descanso e dia de Nosso Senhor, e tu, em vez de ires à 

missa, rezar e fazer bem ao teu amigo, foste antes jungir os bois e 

puseste-te a lavrar! 

Oh Senhor, aqui neste fundo escondido da ribeira ninguém me vê, 

não sabem se estou a trabalhar ou se estou a pecar. 
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Estás enganado, Deus está em toda a parte, e tu vais ficar lá no alto 

onde toda a gente te verá até ao fim da humanidade! 

E assim é, quem passa olha para a colina e diz: Lá está o Zé Velha 

que andava a trabalhar ao domingo e Deus transformou-o numa 

enorme fraga. 

Irene Carneiro 

 

Canto dos Sabores 

Vol-eu-vent de Bacalhau 

2 postas de bacalhau demolhado; 1cebola em rodelas; 2 chávenas 

de Molho béchamel; 1dl de Natas; 80gr de margarina; 1 embalagem 

de massa folhada congelada; Sal. 

Coza o bacalhau e desfia-o. Aloure a cebola num pouco de margarita; 

misture o Molho béchamel com as natas e o resto da margarita 

derretida. 

Leve ao lume e junta o bacalhau e a cebola; forre uma forma untada 

com a massa folhada e recheie com o creme e tape novamente com 

a massa folhada. Leve ao forno a cozer. 

                                                                                   LuísaTamegão 

Entrecosto com Espinafres 

Piano de entrecosto, vinha  

d’alhos, azeite, ½ limão, batatas, espinafres, vinho branco, sal e 

pimenta, tudo em quantidade q.b. 

Umas horas antes da confeção, corte o entrecosto peça a peça, 

envolva em vinha d’alhos, tempere com sal e pimenta e sumo de 

limão. Coloque numa tijela e regue com o vinho. Deixe marinar. 

Descasque as batatas e coza-as em água com um pouco de sal. Dê 

uma cozedura breve aos espinafres e corte-os de modo grosseiro. 

Pré-aqueça o forno a 190º e depois retire os pedaços de entrecosto 

passando-os ligeiramente em azeite para ficarem tostados. 

Coloque numa travessa de ir ao forno, os espinafres, as batatas em 

pedaços por cima, e os pedaços de entrecosto. Regue com vinho da 

marinada e leve ao forno deixando cozinhar durante 20 minutos. 
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Luiz Real 

Bolo de chocolate 

Misturar 4 gemas com 2 chávenas de açúcar mascavado. Juntar 2 

chávenas de farinha, 1 chávena de leite, 1 chávena de chocolate em 

pó, 1 chávena de óleo e 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 

envolver 4 claras batidas em castelo. 

Colocar no forno a 180º. 

Preparar a calda de chocolate leve: com 100g de chocolate, 1 dl de 

leite e levar a ferver. Cobrir o bolo depois de cozido com a calda de 

chocolate. 

Florinda Ventura 

Adivinhas 

1. Qual é a coisa qual é ela, que não fala nem ouve mas diz tudo? 

2. Qual é a coisa qual é ela, que passa por todas as casas sem 

sair do lugar? 

3. Qual é a coisa qual é ela, que existe no meio do ovo? 

4. Qual é a coisa qual é ela, que destrói tudo com três letras? 

5. Qual é a coisa qual é ela, que só vale quando está do lado 

direito? 

6. Qual é a coisa qual é ela, que tem cinco dedos mas não tem 

unhas? 

Irene Carneiro 

 

Anedotas 

Vejo que em cinco anos eu mudei tão pouco que foste capaz de me 

reconhecer! 

É verdade, mas há sobretudo um pormenor que me deu 

imediatamente a certeza que eras tu. 

Qual? 

O teu chapéu! 

 

Num tribunal 

_ Com que então o miserável enganou-a, hein, minha menina? 
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_É verdade, Sr. Juiz, jurou- me que era milionário. 

 

_ Já não te casas, Chico? 

_ É impossível...Ela não casa comigo sem eu pagar as minhas 

dívidas e eu não posso pagá- las sem ela casar comigo! 

 

Uma criada na ausência da patroa, foi mostrar o piano a uma amiga, 

e pondo os dedos no teclado, apareceram as notas correspondentes; 

Ela que não esperava aquilo, exclama:  

_ Aí! Eu não sabia que sabia!.... 

 

_ A minha filha mais velha casou com um pintor a segunda com um 

poeta e a terceira com um banqueiro 

_ E qual é a mais feliz? 

_São as duas primeiras, que vivem á custa da terceira. 

 

_Como vai pedir a minha mão se só me conhece desde ontem? 

_Mas é que sou empregado do banco onde o seu paizinho faz os 

depósitos. 

M.ª Luísa Tamegão 

 

Soluções das Adivinhas: 

1. Livro 

2. A rua 

3. A letra 

4. Fim 

5. O zero 

6. A luva 


