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A convite do deputado arouquense André Almeida, do grupo parlamentar do Partido Social 
Democrata, ao qual se associaram os deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro do mesmo partido político 
e do Partido Socialista, deslocou-se no dia 17 de Junho ao Palácio de São Bento, mais propriamente ao 
Salão Nobre da Assembleia da República, a Banda Musical de Arouca, onde efectuou excelente 
concerto, perante o referido salão completo de convidados e sob o olhar e auscultação atentos do 
Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama e do Presidente da Câmara Municipal de 

Banda Musical de Arouca no Parlamento
— Ovacionada no Salão Nobre

Arouca, Engº Artur Neves. O Concerto teve 
início após a sessão parlamentar que 
abordava e votava uma Moção de Censura 
anti-governamental. Os primeiros acordes 
anunciaram a marcha “Hispânico”, que seria 
seguida pelo “Festival Ouverture”. Luís 
Freitas Branco pelo Fandango da “Suite 
Alentejana” foi o autor/compositor português 
escolhido para o Concerto, o qual foi 
seguido pela obra “Xilo Classic”, em que a 
classe e técnica interpretativas do 
arouquense Brandão se verificaram com 
elevada distinção. Seguiu-se a “Volta ao 

A Junta de Freguesia de Arouca
proporcionou a cerca de três centenas
de pessoas um dia diferente
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Com a presença de 

várias entidades oficiais, o 
presidente da Câmara 
Municipal procedeu à inau-
guração oficial do Parque 
Milénio. Situado em pleno 
centro da vila, este novo 
espaço já provou ser de 
enorme valia para os arou-
quenses. Com um espaço 
verde atraente, polides-
portivo, parque infantil e a 
Escola Infantil de Trânsito, 
será, por certo, um espaço 
público de referência para 
todos os arouquenses.

Parque Milénio
foi oficialmente inaugurado

“Arouca, uma recriação Histórica”
Venha jantar com as Monjas
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Mundo”, uma das obras mais 
apreciadas pelos amantes da 
música internacional. “Nessun 
Dorma”, o último acto da ópera 
“Turando t ”  de  G iacomo 
Puccini, recebeu a bela 
interpretação de Pedro Osório, 
um Tenor cinfanense, que 
também acompanhou  a  
Soprano arouquense Magda 
Micaela na interpretação de 
“Brindsi – La Traviata”, do 
compositor Giuseppe Verdi e 
letra de Luciano Pavaroti. Findo 
o concerto, muito aplaudido 
pelos deputados presentes e 
outros convidados, a Banda 
Musical de Arouca quis deixar 
registada no Parlamento 
Nacional a respectiva passa-
gem, oferecendo ao Presidente 
da Assembleia um exemplar 
identificativo do Geoparque 
arouquense, isto é, um exem-
plar de Trilobite da freguesia de 
Canelas. “O Dia de Arouca” efu-
sivamente celebrado naquele 
edifício que comporta um dos 
órgãos do Poder Central Portu-
guês, contou ainda com a 
presença da Direcção e Con-
frades da Associação Nacional 
dos Criadores de Gado de 
Raça Arouquesa (ANCRA), 
que mui dignamente quiseram 
levar ao poder representativo a 
alta qualidade da carne criada 
na região. “Como não conse-
guimos 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 conven-
tuais, o pão-de-ló, a carne 
arouquesa e os vinhos”, frisava 
André A lmeida na con-
cretização da jornada, salien-
tando que ass im foram 
divulgadas as qualidades e 
potencialidades de Arouca, 
tendo sido uma óptima oportu-
nidade para que os interesses e 
preocupações do concelho 
sejam partilhados por todos os 
intervenientes da nossa socie-
dade. Seguiu-se a prova/ 
/lanche oferecida pela ANCRA, 
na qual participaram deputados 
aveirenses dos dois maiores 
partidos políticos portugueses, 
assim como de outros círculos 
distritais. Além da carne arou-
quesa, foi ainda servida doçaria 
conventual e regional, consti-
tuindo-se desse modo uma 
bela jornada de propaganda 
aos produtos do nosso 
concelho e da região em que 
Arouca se insere.

             Texto e Fotos de BPC
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A Junta de Freguesia de Arouca proporcionou
 a cerca de três centenas
de pessoas um dia diferente

Uma equipa de seis 

B o m b e i r o s  d e  

Arouca, garantiu a 

“boa saúde” de todos 

os participantes, não 

havendo nenhum 

caso a registar nesta 

jornada memorável.

No final, António Rocha, 

presidente da Junta, na 

companhia de Agostinho 

Teixeira, tesoureiro, proferiu 

algumas palavras a todos os 

presentes, congratulando-    

-se “por este ter sido um dia 

de felicidade para todos 

quantos participaram neste 

passeio/convívio”


