
De 11 a 16 de junho de 2019, no Complexo Desportivo de Pedroso, decorreu a 6.ª edição da 

Festa do Caneco. Um evento de referência para a Freguesia de Pedroso e Seixezelo, que atraiu 

inúmeras pessoas para assistir aos concertos com nomes de referência. 

 
DIA 11 

A abertura do festival fez-se acompanhar pelo espetáculo musical de “Zé Pereira”, que fez as honras. 

Seguiu-se o espetáculo de “stand up comedy” com Fernando Rocha, colocando o público ao rubro e 

iniciando o festival da melhor maneira. 





DIA 12 

O segundo dia da Festa do Caneco, iniciou-se com a atuação da Associação Pró Infância de Pedroso, que nos 

presenteou com um belíssimo espetáculo, intitulado de “Há um mundo de sonhos”. 

Para animar e aquecer a segunda noite da 6ª edição do Caneco, contamos com a incomparável presença do 

grupo TEKOS. 

DIA 13 

O dia 13 de junho começou com a atuação da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo. A turma de dança, 

abriu o espetáculo, seguindo-se de uma belíssima atuação da turma de instrumentos musicais, que 

demonstrou todo o talento que tem vindo a ser aperfeiçoado nas aulas, e por fim o grupo coral brindou-nos 

com um fantástico momento musical. 

A noite continuou animada, com a atuação de Daniel Fernandes, que aqueceu o ambiente da Festa do 

Caneco, com a sua energia contagiante colocou toda a gente a dançar. 



DIA 14 

O programa do quarto dia da 6ª edição da Festa do Caneco, teve a presença do presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, professor Eduardo Vítor Rodrigues, que se fez acompanhar por outros 

vereadores que compõe a sua equipa. 

A noite iniciou-se com a atuação do grupo de dança Let’s Dance Associação Musical de Pedroso.  

De seguida, e com o recinto repleto de boas energias e com um ambiente incrível, subiu ao palco a Adelaide 

Ferreira. E por fim, contamos com a presença do grupo musical Bandaneia para encerrar mais um dia de 

festa. 





DIA 15 

O dia começou bem cedo com mais uma edição da Concentração de Viaturas Clássicas e Antigas e Vespas, 

mais uma atividade de referência da Festa do Caneco. 

Em simultâneo iniciava-se no recinto, a expo-feira de colecionismo. 

No decorrer da tarde, realizaram-se os jogos tradicionais e o torneio da malha e sueca, sempre com muita 

animação por todo o recinto.  

Tivemos ainda a presença do Ginásio Madugym, que perante um recinto cheio, agitou com inúmeras 

atividades desportivas, incentivando à prática desportiva todos os presentes. 

Ao final do dia, decorreu o habitual concurso de sobremesas. 

Para terminar mais um grande dia da Festa do Caneco, a noite iniciou-se com o espetáculo musical da 

Beatriz, e de seguida assistimos ao magnífico espetáculo de José Alberto Reis. 

Para finalizar a noite, contamos com a presença do DJ Manassas, que animou o recinto. 





DIA 16 

O último dia de atividades da Festa do Caneco iniciou-se com o Passeio de Cicloturismo Solidário do Caneco. 

Em simultâneo, decorria uma aula de pilates, proporcionada pelo Ginásio VIV. 

Durante a tarde decorreu a final do torneio da sueca. 

Ao final do dia, contamos com o espetáculo da Associação Recreativa e Cultural de Pedroso, que nos 

presenteou com “Histórias com música”. 

A noite iniciou-se com um momento de Zumba, proporcionado por Marta Sá, e de seguida contou com a 

presença do Grupo de dança “The Movement”. 

O encerramento da 6ª edição da Festa do Caneco, em Pedroso ficou ao encargo de RUTE. 





Caneco BUS 

Este ano a 6ª edição da Festa do Caneco voltou a contar com a oferta do Caneco Bus. Resultado de uma 

parceria com a União de Transportes dos Carvalhos, foi possível transportar gratuitamente pessoas de vários 

pontos da Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

Um projeto que pretendemos melhorar ano após ano, de modo a alcançar o maior número de pessoas e 

locais numa próxima edição, sempre com o objetivo de proporcionar uma qualidade de excelência para a 

população Pedroso e Seixezelo. 

Foi sem dúvida uma edição memorável, tornando-se ano após ano uma 
referência para a Freguesia e para Vila Nova de Gaia. 



Agradecemos a todos os que contribuíram para que esta 

festa fosse um sucesso, superando todas as expetativas. 

 


