
CABRIL em 2008 

XX Semana Desportiva 

A Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril promoveu, na segunda semana de 
Agosto, a XX ª edição da Semana Desportiva, evento que tem como principal 
objectivo proporcionar a toda a população, em ambiente descontraído, a prática de 
actividades desportivas e de lazer. 

Entre as várias modalidades propostas salientaram-se, pelo numero de 
participantes, as seguintes: Sueca (10 equipas); Damas (12 ) ; Dominó (10); Ténis 
de Mesa (18);   Futsal (4 equipas masculinas e duas femininas, 36 participantes);  
Passeio Pedestre (25) e Atletismo (56). 

No torneio de Futsal conseguiu-se um bom nível competitivo tendo vencido, na 
vertente masculina, a Equipa CABRIL-A. A final da competição feminina foi 
presenciada por uma assistência de mais de 200 pessoas que vibraram com o 
desempenho das atletas tendo saído vencedora a equipa   “AS RIBEIRENSES”. 

Os 25 participante no Passeio Pedestre efectuaram um percurso muito pitoresco 
que, do Cabril os levou pelos Lameiros - Serra de S. Domingos – Portelinho - 
Cruzamento do Vidual - Vidual de Baixo - Santa Luzia - Vale Grande – Poio - 
Conhada e novamente Cabril. 

No conjunto de todos os escalões das provas de Atletismo, desde os infantis aos 
veteranos, participaram 56 atletas. Na prova aberta, na distância de 7000 metros, 
participaram 26 atletas sendo que, os atletas representantes da Fornea, Relvas e 
Amoreira, pelo seu bom desempenho desportivo, contribuíram para que se tivesse 
atingido um elevado nível competitivo. 

 Jantar convívio 

Para encerramento da XXª semana desportiva foi organizado um jantar convívio, 
aberto a toda a população, no dia 16 de Agosto, pela 19 horas.  A ementa, 
constituída por arroz de feijão, primorosamente preparado pelo trio Armindo 
Tavares – Carlos Nunes - Júlio Teodoro e, porco assado no espeto, este da 
responsabilidade do Paulo do Talho, agradou  aos mais de 250 participantes  que 
não se cansaram de manifestar a sua satisfação pela alta qualidade do repasto que 
lhes foi servido. 

Durante o jantar foram entregues lembranças aos 170 participantes nas actividades 
da Semana Desportiva, e foram entregues troféus a cada um dos vencedores das 
diversas modalidades.   

Agradecimentos 

A organização dum evento desta natureza e com a dimensão que atinge exige a 
mobilização de recurso que não estão ao alcance da Liga. Assim e, porque a 
organização desta Semana Desportiva, nos moldes em que ocorreu, só foi possível 
graças aos apoios recebidos, queremos aqui manifestar os nossos agradecimentos à 
Câmara Municipal da Pampilhosa, à Junta de Freguesia de Cabril, à Caixa Geral de 
Depósitos, aos associados e amigos Maria Adelaide, Vítor Custódio  e Luís 
Gonçalves ao restaurante “O Petisco de Alvalade” e ainda a todos os Cabrilenses 
que anonimamente e desinteressadamente colaboraram na organização das 
actividades. 

  



Área envolvente do Centro Social 

Na área envolvente ao Centro Social  a Liga promoveu, em Julho, a construção de 
dois pequenos monumentos destinados a preservar a memória histórica e cultural 
da freguesia. 

Foi construído um pequeno monumento, alusivo à produção de azeite, utilizando 
algumas das pedras centenárias do velho lagar do Vale Pereiro, demolido na década 
de 60 do século passado, aquando da construção do novo lagar aos Alqueves. A  
produção de azeite foi sempre uma actividade económica importante da freguesia 
de Cabril e na qual tinha vantagens comparativas relativas às freguesias vizinhas. 

Porque o Centro Social está construído no local onde, no século XVII, foi construída 
a primitiva Igreja Paroquial, da qual actualmente resta apenas a torre sineira, foi ali 
construído agora um painel de azulejos reproduzindo a antiga igreja de modo a 
preservar a memória daquele templo. 

O painel de azulejos foi desenhado pelo artista, de raízes Cabrilenses, Paulo 
Nogueira, que desde há vários anos tem vindo a realizar trabalhos neste domínio, 
com particular destaque nos vitrais. 

A realização destas obras só foi possível porque o nosso associado, benemérito e 
amigo, José Teodoro Martins, generosamente suportou os encargos financeiros 
delas resultantes sendo, por isso, credor dos nossos reconhecidos agradecimentos. 
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