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Nossa Senhora da Luz 

→ Classificação: Lendas e mitos 

→ Assunto: Motivo pelo qual a imagem de Nossa Senhora da Luz continua até hoje a ser iluminada a 

azeite, desde o terramoto de 1755. 

  

→ Região:  

• Distrito: Lisboa 

• Concelho: Torres Vedras 

• Localidade: A-dos-Cunhados 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: Georgino Moreira Rodrigues 

• Data de nascimento: 1948 

• Residência: A-dos-Cunhados 

 

→ Vídeo:  

• Entrevista: Filomena Sousa 

• Data de Recolha: Fevereiro 2010 

• Filmagem: José Barbieri 

• Duração: 00:01:16 
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Nossa Senhora da Luz 

 Nesse maremoto, os povos ali de Penafirme, dos Filipes, daquelas zonas 

ribeirinhas mais à beira do mar, apavorados com um medo enorme que o mar invadisse 

as suas propriedades, as suas casas, eles fugiram evidentemente para os pontos mais 

altos, com medo do mar. E quando chegaram à Portela de Nossa Senhora, que hoje tem 

o nome de Nossa Senhora da Luz (era portela; acabou o símbolo, aportelou). Eles, 

apavorados, chegaram ali, avistaram a igreja da sua padroeira, de Nossa Senhora da 

Luz, e aí se prostraram, ajoelharam e pediram a Nossa Senhora da Luz se o mar não 

invadisse os seus haveres, as suas terras, as suas casas, que Nossa Senhora da Luz iria 

estar sempre iluminada em azeite. E hoje ainda está realmente Nossa Senhora da Luz 

iluminada em azeite. Muita gente já não sabe o fundamento dessa história e aonde isso 

aconteceu, mas eu, a falar com os mais antigos, sei realmente. E tem jeito de ser 

verdade. 

 

Informante: Georgino Moreira Rodrigues 

2010/Torres Vedras 

 


