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BANDA MUSICAL DE AROUCA E CONFRARIA DE 
RAÇA AROUQUESA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Banda Musical de Arouca actuou na quarta-feira na Assembleia da República, 
em Lisboa, seguindo-se uma mostra gastronómica serrana que se seguiu após o 
concerto, no salão nobre do Parlamento. Em Lisboa estiveram mais de uma cente-
na de pessoas, entre elementos da Banda Musical de Arouca, membros da Confra-
ria o edil arouquense, Artur Neves, presidente da Assembleia Municipal, Zeferino 
Brandão, vereadores, vários autarcas locais, dirigentes associativos (presidente da 
A.E.C.A., presidente Cooperativa Agrícola de Arouca, presidente da Associação de 
Agricultores, presidente e comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, di-
recção do Grupo Coral de Urrô e do Orfeão de Arouca) e empresários da região. A 
iniciativa foi da autoria de André Almeida para “dar a conhecer as realidades lo-
cais”.
“Como não conseguimos levar ao palácio de São Bento os nossos belíssimos rios e 
a serra, oferecemos 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”, 
afi rmou.
“O concerto foi magnífi co”, classifi cou André Almeida, de tal forma que até “Jaime 
Gama, que tinha agendada uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputa-
dos da Tunísia, e deu ordens para toda a gente esperar, sinal que estava satisfei-
to!”

Também a Confraria da Raça Arouquesa agradou a todos os presentes, tendo leva-
do uma vitela inteira, da qual não terá sobrado nada, da mesma maneira que os 
vinhos da região foram do agrado geral. “Todos concordaram que a carne era boa, 
adoraram os doces e fi zeram perguntas sobre a região”, relata o deputado.
“Naturalmente que é uma mostra, não sei até que ponto os deputados, que se mos-
traram satisfeitos, vão agora visitar Arouca e fi car a conhecer mais sobre as suas 
tradições.” Mesmo assim, André Almeida estava satisfeito com o resultado da sua 
iniciativa, fazendo um balanço “extremamente positivo”. “Do ponto de vista pesso-
al, atingi o auge parlamentar, estou extremamente satisfeito!”
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