Shows da 360ª Festa da Pitomba têm início nesta Quinta-feira da Oitava de
Páscoa

Tem início, nesta quinta-feira (20), a programação artística da 360ª Festa de Nossa Senhora dos
Prazeres, popularmente conhecida como a Festa da Pitomba, que começou no último domingo (16),
no Monte dos Guararapes. Até a próxima segunda-feira, serão realizados 25 shows no palco
principal, por onde passarão artistas como Petrúcio Amorim, Nádia Maia, Maestro Spok, Irah
Caldeira, Banda Torpedo, Capim com Mel, Sheldon Ferrer, Shot Sertanejo, André Rio, Karynna
Spinelli, entre outros. As apresentações se iniciarão às 20h e se estendem até a meia-noite.
Quem chegar cedo poderá conferir, ainda, apresentações de grupos e artistas culturais como a
Banda de Pífanos da Muribeca, Orquestra de Frevo 90 Graus, Coco do Serrote, Melina de Oyá,
Rodrigo Victor & Guitarra Regional, Mandagaroba e The Aft. A programação religiosa segue em
paralelo, com novenas e celebrações eucarísticas realizadas de manhã à noite. O encerramento das
atividades sacras, na segunda-feira (24), será marcado pela tradicional procissão da imagem de
Nossa Senhora dos Prazeres, seguida pela Bênção do Santíssimo, a ser celebrada pelo arcebispo de
Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.
O público que for conferir de perto as atrações da 360ª Festa da Pitomba encontrará, ainda, feirinha
de artesanato, barracas de comidas e bebidas e um parque de food truck. Documentos e objetos
perdidos poderão ser entregues em um espaço criado especificamente para facilitar a coleta e o
armazenamento.
Secretarias municipais irão promover diversas ações conjuntas ao longo dos nove dias de festa.
Equipes da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes estarão presentes no evento prestando
orientações sobre medidas de combate à violência contra a mulher, criança e adolescente, além de
promover campanhas educativas nas áreas da Saúde e Desenvolvimento Social. Equipes da Polícia
Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros irão reforçar a segurança do evento. Agentes de
trânsito irão atuar de forma a garantir a mobilidade da festa.
Programação
Dia 20/04 – (Quinta-feira da Oitava de Páscoa)
20h – Karynna Spinelli, Leto do Cavaco & Convidados
Dia 21/04 – (Sexta-feira da Oitava de Páscoa)
20h – Shot Sertanejo e Capim com Mel
Dia 22/04 – (Sábado da Oitava de Páscoa)
20h – André Rio, Maestro Spok, Ed Carlos, Marrom Brasileiro, Luciano Magno e Carla Rio
Dia 23/04 – (Segundo Domingo de Páscoa)
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20h – Banda Torpedo, Sheldon Ferrer, Tróia, Tocha, Dan Ventura e Menor
Dia 24/04 – (Segunda-feira da Semana da Páscoa – Dia da Festa de Nossa Senhora dos
Prazeres)
20h – Petrúcio Amorim, Irah Caldeira, Rogério Rangel, Nádia Maia, Benil, Teresinha do Acordeon,
André Macambira, Bia Marinho e Percinho

Compartilhe isso:
Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)
Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)
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