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"O diabo nem sempre leva a melhor sobre o homem… (pelas consultas feitas e pesquisas
realizadas sobre a lenda da ponte do Rio Alfusqueiro, invariavelmente é assim que começa
esta lenda, geralmente muito conhecida mas, ultimamente, pouco falada. Digo eu…) Claro
que essa ajuda é preponderante se vier de alguma boa fada…

A lenda que ainda se conta sobre a velha ponte de cantaria sobre o Rio Alfusqueiro, ali abaixo
de A-dos-Ferreiros, a meio caminho do lugar da sede de freguesia, o Préstimo, cujo rio é
afluente do Águeda.
Uma pessoa que conheço, referindo-se a esta lenda, acrescenta uma frase curiosa:
“poderíamos até dizer que é um tempo em que o Diabo ainda precisava de andar pela terra a
negociar almas”.
Assim, aquela ponte era imprescindível para permitir a passagem para os que residiam ou se
deslocavam àquelas serranias e foi um cristão que se comprometeu a fazê-la mas verificou,
quando pretendeu dar-lhe início, que era enorme e temerária a obra em que se envolvera.
Neste momento de aflição do cristão, surge-lhe o diabo em pessoa a informá-lo que ele e os
seus demónios ajudantes se encarregariam da empreitada. Mas, como negócios são negócios,
havia a questão do pagamento. Ficou assente que a moeda utilizada seria a alma do cristão.
A escritura, diz outra versão que consultei, foi assinada com o próprio sangue do cristão. E nela
ficou consignado que a obra deveria estar pronta à meia-noite do dia de Natal desse ano, ao
cantar do galo. O cristão lá ia verificando o andamento da obra, aliás de magnífica arquitectura
e começava a dar sinais de temeridade pelo negócio em que se envolvera.
Se a este cristão, no percurso da sua vida lhe apareceu o diabo, porque não aparecer uma boa
fada? E terá sido isto o que aconteceu.
Essa fada instruiu o cristão na maneira de se ver livre deste compromisso, não deixando de ter
a ponte que tanto ambicionava e necessitava. A fada deu-lhe um ovo e disse:
- A obra ficará pronta à meia-noite em ponto. Vais junto da ponte e ficas atento aos últimos
trabalhos e assim que o diabo colocar a última pedra, atira o ovo ao longo da ponte e vais ver
que tudo corre bem...
E a lenda conta ainda que estava o diabo e os seus ajudantes a colocar a última pedra de
remate, quando o cristão atira o ovo pelo chão ao longo do tabuleiro da ponte, este rolou, bateu
numa pedra e quebrou-se. Nesse momento, saiu dentro do ovo um belíssimo galo de
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plumagens admiráveis, que começou a cantar enquanto batiam as badaladas da meia-noite.
E assim, por uma questão de segundos, o diabo da ponte do Alfusqueiro perdeu a aposta e o
cristão manteve a sua vida.
Versões há a dizer que o diabo, furioso, fugiu a sete pés pela escuridão da noite,
escondendo-se floresta dentro, para preparar umas tempestades, nunca mais sendo visto.
Uma outra versão diz que o diabo deu um estoiro de tal ordem que nunca mais por ali passou.
Seja como for, como tenho costela do Préstimo (não sabiam, era?), aqui fica a Lenda da Ponte
do Rio Alfusqueiro, que aqui ilustro com fotos recentes, não sem acrescentar, que quando ia ao
Préstimo (e não havia a estrada que há hoje, pois passava encostada ao longo do monte que
fica mesmo à saída da ponte, para quem vem do Préstimo, do lado direito, que nem de
bicicleta se podia subir até chegar à entrada de A-dos-Ferreiros) parece que as pessoas
demonstravam algum receio em por lá passar noite dentro. Mas não posso confirmar… a não
ser falar com algumas pessoas do Préstimo mais idosas…"
Fonte: Publicada por JM Ferreira em http://terrasdomarnel.blogspot.com
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