
CABRIL (Liga de melhoramentos) 

 Pintura do Centro Social – Festejos de Santo António 

Na ultima assembleia geral da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril foi 
decidido que, em face do estado de conservação  do Centro Social de Cabril (sede 
da Liga), era necessário proceder   à  respectiva pintura interior e exterior. 

Para levar por diante esta obra era necessário reunir os recursos necessários assim, 
logo na assembleia geral, o associado José do Espírito Santo decidiu oferecer a tinta 
necessária. Para executar os trabalhos de pintura a Direcção apelou à colaboração 
voluntária dos associados e da população em geral e, para data de execução dos 
trabalhos fixou-se a semana de 8 a 14 de Junho.  

Como nesta semana se festeja o Santo António santo que, embora não sendo o 
padroeiro da Freguesia, está bem representado na Igreja Paroquial pois lhe está 
dedicada uma das capelas laterais, mesmo em frente da do padroeiro S. Domingos, 
havia que aproveitar a ocasião para condignamente festejar o Santo António. 

No dia 13, dia de Santo António, enquanto as duas dezenas de voluntários da 
pintura se apressavam para concluir os trabalhos, o Armindo Tavares encarregou-
se da assar as sardinhas, a Carminda Teodoro cozeu as batatas e fez a salada,  e o 
Cipriano Tavares ofereceu o vinho. Pelas 13 horas, terminados os trabalhos de 
pintura e preparado o almoço, estavam reunidas as condições para, em ambiente 
de são convívio, se festejar o Santo António.  

A sardinha assada em abundância, o vinho, qual néctar dos Deuses, e os demais 
produtos, todos de excelente qualidade, possibilitaram a todos quantos quiseram 
participar, nesta jornada, uma agradável tarde de convívio e, no final, verificar que, 
em resultado do esforço e trabalho colectivos, o Centro Social se apresenta agora 
como novo e, por isso, é hoje motivo de orgulho dos Cabrilenses. 

A Direcção relembra que, no Centro Social, estão ao dispor da população diversas 
propostas de cultura e lazer como sejam: biblioteca, acesso à Internet (gratuito), 
jornais nacionais e locais e ainda diversos jogos. 

 


