
Dia horário Programação categoria descrição local quem como participar

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 09:00 - 12:00

Passeio Histórico - Nelson Souto 
Maior

Experiência 
Turistica

Nelson souto maior é um históriador pratico de Olinda e 
também um dos mais reconhecidos guias da cidade. Em uma 
cidade patrimonio mundial da UNESCO, um passeio pelas 
suas quase 500 anos de história é impresindivel entender 
todo seu legado do passado. Este passeio conseguiremos 
mostrar um pouco disso.

Casa do Turista 
- 4 cantos de 
Olinda

Guia Nelson Souto 
Maior pré-inscrição (forms)

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022

9:00 as 10:00 
e/ou 10:00 as 
11:00 

Trilha Ecologica no segundo jardim 
botanico do Brasil (Horto Del Rey) 

Experiência 
Turistica

Olinda revela em seus estados de conservação do 
patrimônio uma densa area verde preservada, e Parte desta 
vegetação pertence ao Horto D'el Rey, que é considerado o 
segundo mais antigo jardim botânico do País. Neste passeio 
iremos conhecer as belezas botanicas de uma mata 
tipicamente tropical. 

Alto da Sé de 
Olinda - trilha do 
Sítio 

Trilha do Sítio - 
Rodrigo pré-inscrição (forms)

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022

10:00 as 11:00 
e/ou 11:00 as 
12:00 Experiência dos Bonecos Gigantes

Experiência 
Turistica

Um dos icones de nossa cidade é os bonecos gigantes do 
carnaval de Olinda. Experimente se transformar em um 
bonequeiro do carnaval da cidade. Coloque um boneco 
gigante na cabeça, ponha a roupa do boneco, sinta o calor e 
todo o peso de nossa cultura e faça parte de uma 
experiência que irá marcar você toda vez que olhar um bloco 
na rua.

Alto da Sé de 
Olinda - Palacio 
dos Bonecos Ronald pré-inscrição (forms)

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 19:00 as 21:00

Jantar ABAV (programação 
fechada) Jantar

Jantar promovido pela ABAV para grupo fechado na Casa 
Estação da Luz

Casa Estação 
da Luz Nathalia Reis Convidados

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 20:00 as 22:30 Tour da Boemia

Experiência 
Turistica 

O Sítio Histórico de Olinda é um lugar plural, cheio de causos 
e encantos e é numa noite olindense que você presencia 
isso, conheça de dentro toda essa atmosfera que nos tornam 
especiais em um tour passando pelos bares e cantinhos 
especiais, com bebidas locais e tira-gostos. (As primeiras 
doses de drinks de cada local está incluso, tira gostos 
indicados a parte)

Parada 1 - 
Bodega de Veio

Olinda Experiências - 
Marina Varjal 

pré-inscrição (forms) - 
Comidas a parte

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 Forró Benedito da Macuca

Apresentação 
Musical

Um dos sanfoneiros mais queridos da cidade, benedito da 
macuca, se reune com seu trio para essa apresentação 
dentro do casbah pra animar a galera. Casbah Olinda 

Casbah Olinda. - 
Rafinha

Aberto ao publico, 
gratuito

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 Jam Session - Bar do Amparo

Apresentação 
Musical

Em Olinda, as Jam Sessions são os momentos de encontros 
de varios musico talentosos da nossa cidade para construir 
sons novos e experiências musicais diferentes. Se prepare e 
sintonize! Bar do Amparo trás excelentes opções de drink e 
petiscos. Bar do Amparo 

Bar do Amparo - Tata 
tenório

Aberto ao publico 
(possui couver 
artistico)

Quarta-feira 21 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 Cortejo dos Maracatus Cortejo

Em apresentação especial, 4 nações de maracatus saem em 
cortejo pelas ruas da cidade para mostrar todos os encantos 
e tradições de um dos principais ritmos da nossa cultura 
popular. Saida da Av. Liberdade (sede do nação 
pernambuco), segue em cortejo pela prudente de moraes, 
quatro cantos e encerrra no mercado da ribeira. 

Concentração - 
Sede do 
Maracatu Nação 
Pernambuco

Bernardo - Maracatu 
Nação Pernambuco

Aberto ao publico 
(possui couver 
artistico)



Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 09:00 - 12:00

Passeio Histórico - Nelson Souto 
Maior

Experiência 
Turistica

Nelson souto maior é um históriador pratico de Olinda e 
também um dos mais reconhecidos guias da cidade. Em uma 
cidade patrimonio mundial da UNESCO, um passeio pelas 
suas quase 500 anos de história é impresindivel entender 
todo seu legado do passado. Este passeio conseguiremos 
mostrar um pouco disso.

Casa do Turista 
- 4 cantos de 
Olinda

Guia Nelson Souto 
Maior pré-inscrição (forms)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022

9:00 as 10:00 
e/ou 10:00 as 
11:00 

Trilha Ecologica no segundo jardim 
botanico do Brasil (Horto Del Rey) 

Experiência 
Turistica

Olinda revela em seus estados de conservação do 
patrimônio uma densa area verde preservada, e Parte desta 
vegetação pertence ao Horto D'el Rey, que é considerado o 
segundo mais antigo jardim botânico do País. Neste passeio 
iremos conhecer as belezas botanicas de uma mata 
tipicamente tropical. 

Alto da Sé de 
Olinda - trilha do 
Sítio 

Trilha do Sítio - 
Rodrigo pré-inscrição (forms)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022

10:00 as 11:00 
e/ou 11:00 as 
12:00 Experiência dos Bonecos Gigantes

Experiência 
Turistica

Um dos icones de nossa cidade é os bonecos gigantes do 
carnaval de Olinda. Experimente se transformar em um 
bonequeiro do carnaval da cidade. Coloque um boneco 
gigante na cabeça, ponha a roupa do boneco, sinta o calor e 
todo o peso de nossa cultura e faça parte de uma 
experiência que irá marcar você toda vez que olhar um bloco 
na rua.

Alto da Sé de 
Olinda - Palacio 
dos Bonecos Ronald pré-inscrição (forms)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 10:00 as 11:00 Café com Artista - Iza do Amparo

Experiência 
Turistica

Um dos principais motivos que tornam Olinda um lugar 
especial, são as pessoas que aqui habitam. Vamos te 
apresentar um pouco dessa vivência de quem mora e 
trabalha no território pelo belo olhar de famosos artistas da 
cidade. Neste dia, Iza do Amparo, abre a portas de seu 
atelier casa para conversar sobre suas vivências em Olinda 
enquanto desfruta de um café com os inscritos 

Atelier Iza do 
Amparo

Pousada do Amparo 
- Angela pré-inscrição (forms)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 22:30 Tour da Boemia

Experiência 
Turistica 

O Sítio Histórico de Olinda é um lugar plural, cheio de causos 
e encantos e é numa noite olindense que você presencia 
isso, conheça de dentro toda essa atmosfera que nos tornam 
especiais em um tour passando pelos bares e cantinhos 
especiais, com bebidas locais e tira-gostos. (As primeiras 
doses de drinks de cada local está incluso, tira gostos 
indicados a parte)

Parada 1 - 
Bodega de Veio

Olinda Experiências - 
Marina Varjal 

pré-inscrição (forms) - 
Comidas a parte

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 22:00 Forró de Benedito da Macuca

Apresentação 
Musical

De frente a um das principais bares da região metropolitana 
do Recife, a bodega do veio, mora o mais querido sanfoneiro 
da cidade, o benedito da macuca. Todas as quintas-feiras os 
amigos musicos chegam e começam a tocar de frente a sua 
casa em uma grande celebração, e quem agradece é quem 
passa e prestigia esse momento.

de frente a 
bodega do veio

Benedito da Macuca 
- Anezia aberto ao publico 

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 Ad Hoc Jam

Apresentação 
Musical

O multi instrumentista, arranjador, maestro e improvisador de 
jams vai criar composicoes musicais a base do improviso 
com os varios musicos de excelencia e amigos que se 
encontram em um dos quintais mais inspiradores da cidade. Casbah Olinda 

Casbah Olinda. - 
Rafinha

Aberto ao publico  
(ingressos no sympla 
ou na entrada, sujeito a 
lotação.)



Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:00

Noite Argentina - Daniel barreto e 
Stefan Malt

Apresentação 
Musical

Um jantar especial acompanhado de uma musica de 
qualidade, é isso que a Boucherie Marine preparou para 
quem quer se deliciar com as maravilhas do mar  do seu 
cardapio e sua extensa carta de vinhos! aproveite!

Boucherie 
Marine Jose Passos

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:00 O kraude 

Apresentação 
Musical

Apresentação musical do grupo de surf music que irão 
animar a noite com seu repertório animado de musicas com 
um swing daqueles. Aproveite para desfrutar das delicias 
gastronomicas e de drinks do bar do amparo Bar do Amparo 

Bar do Amparo - Tata 
tenório

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade)

Quinta-feira 22 
de Setembro de 
2022 20:00 as 21:30 Orquestra de Frevo Henrique Dias

Apresentação 
Musical

O gremio musical henrique dias é a principal escola 
profissionalizante do frevo de pernambuco, quiça, do mundo! 
como diz o maestro Spok. A 68 anos, esta é a escola em que 
os grandes musicos de frevo aprendem o oficio, e nesta 
quinta-feira, A Orquestra da Casa irá realizar o seu ensaio 
com as janelas abertas para quem tiver passando e trazendo 
alegria para a Rua com muito frevo!

Gremio Musical 
Henrique Dias

Gremio Musical 
Henrique Dias - 
Maestro Lucio Aberto ao publico

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 09:00 - 12:00

Passeio Histórico - Nelson Souto 
Maior

Experiência 
Turistica

Nelson souto maior é um históriador pratico de Olinda e 
também um dos mais reconhecidos guias da cidade. Em uma 
cidade patrimonio mundial da UNESCO, um passeio pelas 
suas quase 500 anos de história é impresindivel entender 
todo seu legado do passado. Este passeio conseguiremos 
mostrar um pouco disso.

Casa do Turista 
- 4 cantos de 
Olinda

Guia Nelson Souto 
Maior pré-inscrição (forms)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022

9:00 as 10:00 
e/ou 10:00 as 
11:00 

Trilha Ecologica no segundo jardim 
botanico do Brasil (Horto Del Rey) 

Experiência 
Turistica

Olinda revela em seus estados de conservação do 
patrimônio uma densa area verde preservada, e Parte desta 
vegetação pertence ao Horto D'el Rey, que é considerado o 
segundo mais antigo jardim botânico do País. Neste passeio 
iremos conhecer as belezas botanicas de uma mata 
tipicamente tropical. 

Alto da Sé de 
Olinda - trilha do 
Sítio 

Trilha do Sítio - 
Rodrigo pré-inscrição (forms)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 10:30 as 12:00 Vem pro Frevo! 

Experiência 
Turistica

Nesta experiência você vai sentir o que é estar no meio do 
carnaval de Olinda dentro de um bloco de Frevo. Na chegada 
ao espaço você poderá conhecer os varios elementos dos 
blocos, customizar seus adereços, entender dos bonecos 
gigantes, dançar com passista de frevo. E principalmente, ir 
para as ruas de Olinda com um bloco completo! Casa Balea Aline pré-inscrição (forms)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 22:30 Tour da Boemia

Experiência 
Turistica 

O Sítio Histórico de Olinda é um lugar plural, cheio de causos 
e encantos e é numa noite olindense que você presencia 
isso, conheça de dentro toda essa atmosfera que nos tornam 
especiais em um tour passando pelos bares e cantinhos 
especiais, com bebidas locais e tira-gostos. (As primeiras 
doses de drinks de cada local está incluso, tira gostos 
indicados a parte)

Parada 1 - 
Bodega de Veio

Olinda Experiências - 
Marina Varjal 

pré-inscrição (forms) - 
Comidas a parte



Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 22:00

Futuro Black Apresenta - Zezé 
Motta

Apresentação 
Musical

Zezé Motta é atração na Casa Estação da Luz, em Olinda, 
no próximo dia 23 de setembro. Atriz e cantora, Zezé se 
apresenta dentro do projeto Futuro Black – na abertura da II 
Feira do Afroempreendedorismo - com o show “Atendendo a 
Pedidos”, espetáculo que celebra nomes da Música Popular 
Brasileira.

Casa Estação 
da Luz

Bar do Amparo - Tata 
tenório

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:00 Retroback - Poprock anos 80 e 90

Apresentação 
Musical

Apresentação musical do grupo de pop rock retroback que 
irão animar a noite com seu repertório animado de musicas 
dos anos 80 e 90. Aproveite para desfrutar das delicias 
gastronomicas e de drinks do bar do amparo Bar do Amparo 

Bar do Amparo - Tata 
tenório

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:00 Na Pele de Elis - Sheila Costa

Apresentação 
Musical

No ambiente inspirador de OCCA, seu bar e parrilha 
chamado Fogo de OCCA recebe nesta noite o projeto Na 
Pele de Elis, da cantora Sheila Costa. Interpretando as 
musicas de Elis Regina em uma noite de muita boa musica e 
cerveja gelada no quintal de OCCA. Fogo de OCCA

Fogo de OCCA - 
Andre Monteiro

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade, tickets 
na entrada)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 Orquestra do Axe

Apresentação 
Musical

Orquestra do Axe é um projeto musical idealizado por Andre 
Hagal em que junta em uma grande orquestra uma incrivel 
mistura de ritmos nordestinos, como frevo, axe e e baião. 
Com um forte elemento de percussão e instrumentos de 
sopro a orquestra embalará e animará o casbah nesta noite 
especial Casbah Olinda 

Casbah Olinda. - 
Rafinha

Aberto ao publico  
(ingressos no sympla 
ou na entrada, sujeito a 
lotação.)

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:30 

Orquestra de Frevo - Maestro 
Oseas 

Apresentação 
Musical

Oseas é um dos principais maestros de frevo de 
pernambuco, importante elemento para varios dos principais 
e mais tradicionais blocos de carnaval da cidade, contam 
com a presença da orquestra do Oseas em seu cortejos e 
festas. Nesta sexta, em ensaio especial no gremio musical 
henrique dias com as janelas abertas para animar a rua do 
amparo!

Gremio Musical 
Henrique Dias

Gremio Musical 
Henrique Dias - 
Maestro Oseas Aberto ao Publico

Sexta-feira 23 
de Setembro de 
2022 20:00 as 23:00

Bossa Nova e Samba Jazz - 
Simone Barllo e George Aragao

Apresentação 
Musical

Um jantar especial acompanhado de uma musica de 
qualidade, é isso que a Boucherie Marine preparou para 
quem quer se deliciar com as maravilhas do mar do seu 
cardapio e sua extensa carta de vinhos! nesta noite, 
repertório de Bossa nova e samba jazz com simone barllo na 
voz e george aragao no piano

Boucherie 
Marine Jose Passos

Aberto ao publico 
(mesas mediante 
disponibilidade)


