
PROGRAMAÇÃO – Ao redor do Sítio Trindade, a partir das 18h, grupo Serenata das 
Rosas saem pelas ruas convidando o público para o arraial do Sítio Trindade na sexta 
(22), sábado (23) e domingo (24). No salão principal da festa, o cearense Santanna, 
conhecido como “O cantador” é a principal atração nesta sexta-feira (22). A banda 
Perkata de Couro também se apresenta durante a noite, com repertório composto por 
músicas próprias e clássicos de Dominguinhos, Azulão, Trio Nordestino, Jackson do 
Pandeiro e Luiz Gonzaga. A programação ainda tem Walter Lins, Manoelzinho do 
Acordeon e o Trio Macambira, a partir das 20h.  

  

No sábado (23), às 22h30, o cantor e compositor Silvério Pessoa faz um show 
misturando músicas de vários CDs, com ênfase nas composições autorais. A seleção 
reúne músicas como “Vovó Alaíde”, “Cipó de Goiabeira” e “Rei José”, esta última fez 
parte da trilha da novela “Cordel Encantado”. Silvério também mostra seu lado 
intérprete cantando “Coração Bobo”, de Alceu Valença, “Cabo Tenório”, de Jackson do 
Pandeiro, e “De Juazeiro a Crato", do repertório de Luiz Gonzaga.  

Por volta da meia-noite, Alceu Valença sobe ao palco com espetáculo que explicita a 
influência de Luiz Gonzaga na sua criação musical. Do repertório de Gonzagão, Alceu 
recria canções que o marcaram desde a infância, entre elas, “Juazeiro”, “Sabiá”, “Sala 
de Reboco” e “Xote das Meninas”. Do seu repertório autoral, “Pelas Ruas Que Andei”, 
“Cavalo de Pau”, e “Como Dois Animais”, além de forrós e baiões que reforçam sua 
condição de renovador do gênero, como “Vou Pra Campinas” e “Forró Lunar”.  

No domingo (24), a principal atração é o Quinteto Violado, com 40 anos de carreira. 
No show, o grupo interpretará músicas de Luiz Gonzaga. Um momento marcante 
deverá ser a apresentação do clássico “Asa Branca”, com arranjo do próprio Quinteto, 
que foi considerado pelo próprio Luiz o mais bonito já feito.  

SERVIÇO 

Sítio Trindade  - polo junino do São João do Recife 2012 

Shows no palco principal, Sala de Reboco, apresentações de quadrilhas e de teatro no 
palhoção: acesso gratuito  

Brinquedos infláveis: R$ 3,00 / passeio no pônei: R$ 2,00   

Endereço: Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife. 

Telefone: 81 3355.3410/ 3355.3411 

  

Programação 

  

Sexta-feira (22/06) 

18h - Serenata das Rosas  

tel:81%C2%A03355.3410


20h - Walter Lins 

21h10 - Perkata de Couro 

22h20 - Manoelzinho do Acordeon 

23h40 - Santanna O cantador 

01h20 - Trio Macambira 

  

Sábado (23/06) 

18h - Serenata das Rosas 

19h - Ivan Ferraz 

20h20 - Douglas Paixão 

21h20 - Luizinho Calixto 

22h30 - Silvério Pessoa 

00h10 - Alceu Valença 

02h00 - Aécio dos 8 Baixos 

  

Domingo (24/06) 

18h - Serenata das Rosas 

18h30 - Silveirinha do Forró 

19h40 - Tangaras 

20h50 - Tito Lívio 

22h30 - Quinteto Violado 

 


