
De 26 a 29 de maio, realizou-se a 15.ª edição do Festival da 

Cereja, no Parque das Corgas, em Seixezelo. Um evento recheado 

de boa gastronomia, música e muita animação.  

 

 



DIA 26 

A abertura do festival fez-se acompanhar pelo espetáculo musical da Banda 3D, que proporcionou aos 

visitantes do Festival da Cereja um ótimo momento musical.  



DIA 27 

O segundo dia de festival ficou marcado pela atuação do grupo musical “TEKOS”, que animou o Parque das 

Corgas, contagiando com a sua boa energia.  





DIA 28 

A abertura das festividades do terceiro dia deste Festival, ficou ao encargo dos Mareantes do Rio Douro. 

No decorrer da tarde tivemos o torneio da sueca, e ao final do dia o DJ Manassas voltou a animar o recinto 

das tasquinhas, com boa música, enquanto era possível saborear a excelente gastronomia presente no 

recinto. 

Para dar início às atuações da noite, tivemos a atuação do Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e 

Seixezelo e de seguida, foi o espetáculo musical de Adelaide Ferreira que brindou os presentes com mais 

uma noite memorável.  



DIA 29 

No último dia de mais uma edição do Festival da Cereja contamos com uma aula de Zumba, proporcionada 

por Marta Sá, e de seguida tivemos a tradicional Caminhada da Cereja. 

No decorrer da tarde, realizou-se a final do torneio da sueca e o tradicional concurso de sobremesas, bem 

como um encontro de ranchos da Freguesia, que contou com a presença da Associação Recreativa As 

Lavradeiras de Pedroso e do Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte, 

A noite ficou marcada pela atuação do Grupo de Dança The Movement, e de seguida, com a estreia de João 

Seabra, que nos brindou com uma noite recheada de gargalhadas e boa disposição. 

Para encerrar a 15.ª edição, tivemos um magnífico espetáculo de fogo de artificio.  















Mais uma edição fantástica do Festival da Cereja, organizada pela 
Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

Agradecemos a todos os que contribuíram para que esta festa fosse uma 
vez mais um enorme sucesso.  



 

 

 


