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A imagem de Nossa Senhora 
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A imagem de Nossa Senhora 

 Pois, muito mais lendas… Outra lenda de… A lenda de Nossa Senhora da Luz. 

Nossa Senhora da Luz de A-dos-Cunhados e a do Sobreiro Curvo, que fica tão próximo, 

só dividido com um rio – o rio de Alcabichel, que passa entre as duas terras. E houve 

sempre uma grande rivalidade entre as pessoas duma terra e doutra. Hoje já não é, já 

não há isso assim, mas houve isso muito acentuado (e aqui também com a Maceira), que 

as pessoas, os rapazes, para ir aos bailes, não podiam namorar com as raparigas daquela 

aldeia. Os outros não deixavam. E iam assim a festas mas armados de varapaus. E de 

vez em quando desencadeava-se cada porrada!... Porrada. E eles já levavam os paus 

para bater e para se defender também, não é? Aqui na Maceira também havia isso, que 

as pessoas não podiam namorar raparigas daqui que eram corridos à pedra. E a senhora 

também sabe.  

 Portanto, no Sobreiro Curvo aconteceu isto com a Nossa Senhora da Luz. A 

Nossa Senhora da Luz e o São Sebastião existiam lá numa capela. Fizeram uma 

capelinha, uma capela, onde tinha as duas imagens. Mas el-Rei D. Manuel, foi na altura 

dos Descobrimentos, que pediram – ou ele quis, que era o rei que determinava isso – a 

divisão de fazer freguesias; freguesias. E então havia… Realmente aqui tinha de ser 

Nossa Senhora. Eu não sei porquê, mas tinha de ser Nossa Senhora da Luz. Talvez por 

ser mais antiga, que haviam de fazer uma freguesia dedicada a Nossa Senhora da Luz. E 

o que acontece é que Nossa Senhora da Luz era para ser em A-dos-Cunhados. Mas o 

povo de Sobreiro Curvo não gostava disso, queria que fosse no Sobreiro Curvo, Nossa 

Senhora da Luz para ir para o Sobreiro Curvo. E então eles iam buscar Nossa Senhora 

para o Sobreiro Curvo. Os de A-dos-Cunhados não queriam: organizavam-se, lá iam 

buscar a imagem. Isto sucessivamente. E depois passaram até – eles continuavam 

sempre a ir buscar a imagem – e eles até esconderam a Nossa Senhora da Luz em alguns 

locais lá na A-dos-Cunhados. Mas eles continuavam a dar com essa imagem. E então 

eles, por último, esconderam Nossa Senhora da Luz no sítio aonde hoje está a cruz, no 

Largo de A-dos-Cunhados. Essa cruz em memória de… Quando ela foi constituída, a 

freguesia, foram lá buscar a imagem que estava ali escondida, enterrada debaixo da 

terra. 
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