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A Banda de Música de 
Arouca e a confraria da Raça 
Arouquesa participaram 
no ‘Dia de Arouca’ na 
Assembleia da República.

Vera Tavares

vtavares@edvsemanario.pt

A Banda de Música de Arouca 
actuou, na passada quarta-feira, na 
Assembleia da República, em Lis-
boa, momento que antecedeu uma 
mostra gastronómica serrana e pro-
va degustativa da carne arouquesa.

“Como não conseguimos levar 
ao palácio de São Bento os nossos 
belíssimos rios e a serra, oferece-
mos aos deputados um pouco da 
nossa cultura e gastronomia, onde 
se destacam os doces conventuais, 
o pão-de-ló, a carne arouquesa e os 
vinhos”, afirmou o deputado André 
Almeida, responsável pelo evento.

Jaime Gama - presidente da As-
sembleia da República - esteve senta-
do ao lado do deputado arounquen-
se, André Almeida, todo o concerto 
o que não estava previsto pois tinha 
compromissos agendados.

Fundada em 1825...agora com 75 
elementos

A Banda de Música de Arouca é 
uma das mais antigas filarmónicas 
do país, tendo sido fundada em 1825. 
Composta por 75 elementos, muitos 
deles profissionais da música, é uma 
instituição de utilidade pública e já 
foi agraciada com a Medalha de Mé-
rito Municipal (grau ouro).

É vocação da Banda de Música 
de Arouca a divulgação da Cultura, 
em geral, e da Música, em particular. 
Como tal, esta associação desenvol-
ve a sua actividade dentro e fora o 
concelho de Arouca, abrilhantando 
festas religiosas,

organizando e/ou participando 
em concertos, estando presente em 
recepções a entidades oficiais e/ou 
governamentais.

Apesar do progresso, Arouca con-
tinua a ser um concelho tipicamen-
te interior, onde é difícil, por vezes, 
chegar, onde a informação por vezes 
escasseia, onde a tradição ocupa um 
lugar muito próprio. A Cultura, por 
vezes inerente a essa tradição ocupa 
um lugar muito próprio. Contudo, 

inerente a essa tradição (o que se 
manifesta nos grupos etnográfico-
folclóricos do concelho), mas tam-
bém personificada na actividade e na 
história da nossa associação e em as-
sociações semelhantes. Arouca tem 
quatro Bandas Musicais, um Grupo 
Coral e um Orfeão e é um patrimó-
nio que todos os arouquenses reco-
nhecem como seu e vão apoiando, 
dentro das suas possibilidades.

Além da Banda Música de Arou-
ca, André Almeida – deputado do 
PSD eleito pelo círculo eleitoral 
de Aveiro - contou ainda com a 
colaboração da Confraria Gastro-
nómica da Raça Arouquesa que 
promoveu a mostra gastronómi-
ca.

Dia dedicado à Vila de Arouca na Assembleia da República          

arouquenses abrilhantaram 
o parlamento

em balanço ao edVsemanÁrIo

andré almeida 
satisfeito      
André Almeida, deputado do 
PSD, fez um balanço da inicia-
tiva ao EDV SEMANÁRIO e 
apelidou-a de “extremamente 
positiva”.
“A iniciativa foi extremamente 
positiva. Por um lado, divulga-
ram-se as qualidades da região 
de Arouca e as suas enormes 
potencialidades ao universo 
parlamentar, por outro lado, e 
face à comitiva arouquense que 
se deslocou a Lisboa, foi uma 

boa oportunidade para os diri-
gentes associativos, empreende-
dores e políticos, estabelecerem 
contactos, partilharem preocu-
pações e promoverem as suas 
ideias”, disse André Almeida. 
Segundo o parlamentar, “o 
objectivo desta iniciativa era 
fazer uma operação de ‘charme’ 
em Lisboa. Tentar promover 
Arouca, através da cultura e 
da gastronomia. Divulgar o 
nosso património, tantas vezes 
esquecido entre as serras e onde 
as acessibilidades ainda não 
chegam”, desabafou André 
Almeida.    

Jaime gama recebeu das mãos do maestro, João dias, uma trilobite como recordação das gentes 
da Vila de arouca.         

‘dIa de arouca’ na ar   

andré almeida 
recebeu entidades
O deputado arouquense da 
bancada parlamentar do PSD, 
André Almeida, foi quem rece-
beu a comitiva que viajou desde 
Arouca até à Capital.
André Almeida deu as boas-vin-
das, no átrio exterior da Assem-
bleia da República, aos vários 
elementos da Banda de Música, 
figuras públicas do município, 
membros da Confraria da Raça 
Arouquesa, amigos e familiares. 

Vera Tavares

edIl FelIz com a actuação

“estou muito 
orgulhoso de vós”   
José Artur Neves, presidente da 
Câmara Municipal de Arouca, 
felicitou os elementos da banda, 
maestro e o duo que cantou para 
todos os presentes no auditório 
da Assembleia da República. 
José Artur Neves, no final da 
actuação, deixou um desabafo 
perante os executantes. “Estou 
muito orgulhoso de vós”, disse 
o edil enquanto felicitava o 
maestro e músicos. 


