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O mês de Agosto é para os Cabrilenses, quer residentes, quer da diáspora um 
período muito especial pois, neste período, realizam-se várias festas e outros 
eventos que, desde há muito tempo, são tradições muito importantes na sua 
vida. 
 
 Festa do Padroeiro S. Domingos   
 
 No dia 4 realizou-se a festa do padroeiro da Paróquia, S Domingos, cuja 
origem remonta à criação da Freguesia, no início do Séc. XVII. Às 11 horas foi 
celebrada a missa na Igreja, seguindo-se a procissão. Durante a tarde 
procedeu-se ao leilão das ofertas bem como ao "matar do galo", prova de 
destreza e pontaria, em que, pelo simples atirar de pedras à mão, se tenta 
quebrar um púcaro de barro colocado a uma certa distância, tendo o vencedor 
como prémio um galo vivo. 
Os mordomos, António Barata dos Ribeiros e Manuel Ramos do Cabril (sede 
da freguesia) que organizaram a festa, fizeram um trabalho meritório e, por 
isso, aqui lhes apresentamos os nossos agradecimentos.      
 
Romaria de Nª Senhora de Lourdes 
 
 Nos dias 8 e 9 de Agosto, Sábado e Domingo, realizou-se a romaria de Nª 
Senhora de Lourdes, manifestação de fé, já com 90 anos, trazida pelos 
Cabrilenses emigrados França nos anos 20 do seculo passado. 



Os pontos altos do programa foram a procissão das velas no sábado à noite da 
Capela para a Igreja e a missa campal no recinto no domingo às 14 horas. A 
adesão dos Cabrilenses a estes atos de fé foi muito significativa. 
Apesar de todas as dificuldades é de louvar o esforço dos mordomos, António 
do Carmo Barata e António Martins Santos, para que se mantenha viva esta 
tradição. 
 
III Trail da Pampilhosa 
 
Também no domingo dia 9, entre as 11 e ao meio dia, os atletas que 
participaram no III Trail da Pampilhosa a atravessaram a povoação. A 
passagem dos atletas foi muito aplaudida e, com a colaboração da Junta de 
Freguesia, foi-lhes posta à disposição fruta, agua, bebidas e alimentos 
energéticos para recuperarem o esforço já despendido. 
Entre as 90 equipas participantes estava o “Cabril Trail Running” com 7 atletas 
tendo um deles, Anselmo Barata, sido o 1º classificado no escalão 40-50 anos. 
Como a manhã do dia 9 foi muito quente alguns atletas tiveram dificuldades 
tendo mesmo um deles, depois de passar a Foz do Ribeiro, tido problema de 
alguma gravidade mas, como entre os atletas se encontrava o médico João 
Barata, conseguiu com a ajuda deste clinico concluir a prova. Ainda há finais 
felizes.       
  
Jantar Convívio 
 
   
No dia 15, sábado, pelas 19 horas, numa iniciativa da Liga de Melhoramentos, 
realizou-se o Jantar de Convívio. Este evento, que tem como objectivo o 
convívio entre a população contou com a presença de mais de duas centenas 
de Cabrilenses e ainda uma delegação da União Progressiva do Vale 
Derradeiro. Também a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, Eng.ª Anabela 
Martins, esteve presente e manifestou o seu apreço pela iniciativa e pela 
grande adesão das pessoas. 
 
Convívio da família Teodoro 
 
No dia 22 os descendentes do casal Manuel Nunes Teodoro e Maria da Paixão 
realizaram uma jornada de convívio que contou com mais de uma centena de 
familiares, vindos do Cabril, Porto de Vacas e Urzelhe (Miranda do Corvo). 
Depois da celebração da eucaristia pelo sacerdote António Batista, com 85 
anos e neto do casal, todos participaram num almoço no Centro Social da Liga 
de Melhoramentos da Freguesia do Cabril. 
O Sr. Manuel Nunes Teodoro que foi, entre outras facetas, um importante 
comerciante de solas e cabedais em todo o alto concelho, casou-se com a Sr.ª 
Maria da Paixão na última década do seculo XIX, teve 9 filhos, 35 netos, 102 
bisnetos, 134 trinetos e, até agora, 55 tetranetos 
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