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02 – Musical “A Era de Ouro do Rádio”
*Local: Espaço Cultural da Urca
O projeto da Vivace – Movimento Artístico
Musical é um espetáculo que emociona, alegra e
revive uma época importante e maravilhosa das
rádios brasileiras, com repertório que vai desde os
clássicos como Babalú, Chão de Estrelas, Ave
Maria no Morro, A voz do violão, Chiquita Bacana,
Nervos de Aço, No Rancho Fundo e Carinhoso às
músicas internacionais e jingles, durante as
décadas de 40 e 50. Mais informações: (35) 37216952
02 a 05 – Campeonato Paulista de Parapente –
Etapa Poços de Caldas
*Local: Rampa de Voo Livre
Poços de Caldas será palco da última etapa do
Campeonato Paulista de Parapente e o primeiro
Poços de Caldas Open. As modalidades serão
Open, Serial, Sport, Acesso e Feminino. Mais
informações: (35) 99709-1206
04 – Sacode a Praça
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Promovido pelo Sesi/Fiemg, o evento tem
como objetivo promover ações gratuitas de bemestar,
saúde,
educação,
entretenimento,
orientação social em um processo de convivência
inclusiva e desenvolvimento a prática da
cidadania à comunidade. O Sacode a Praça
acontece sempre aos sábados no período de 9h
às 16h. Além de proporcionar brinquedos infláveis
para a interação e integração das crianças,
desfiles, apresentações teatrais, shows, musicais
e diversas brincadeiras, ele conta com stands de
prestação de serviços como emissão de
documentos, cortes de cabelo, cursos, palestras
sobre prevenção de doenças e acidentes à
comunidade.
06 – Comemoração do 145º Aniversário da
Cidade
*Local: Vários pontos da cidade
O Aniversário de Poços de Caldas é
comemorado no dia 06 de novembro, mas
durante todo o mês a Prefeitura promove
exposições, apresentações artísticas, shows,
competições esportivas e inaugurações. Mais
informações: (35) 3697-2389

09 a 11 - Cult Beer: Festival de Cultura e Cervejas
Artesanais
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Encontro de cervejarias artesanais e cultura, com
bandas e performances artísticas. Mais informações:
(35) 3064-2433.
11 e 12 – Poços Comic Com
*Local: Espaço Cultural da Urca
O maior evento nerd do sul de Minas completa 10
anos e comemora com sua expansão, com novo
nome e uma nova edição histórica e comemorativa,
com a presença de grandes nomes do segmento.
Mais informações: (35) 99157-8001
12 – Composição Ferroviária
*Local: Antiga Estação Ferroviária
A Composição Ferroviária é um projeto cultural
gerido pela Mecenaria Brasil, que tem o objetivo de
levar música, arte e cultura para a cidade de Poços
de Caldas com shows de grandes artistas brasileiros
desde 2014. A edição de setembro traz Claúdio
Nucci. Entrada Gratuita. Mais informações: (35)
98822-9116
17 – Grupo Galpão em Poços de Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
Em temporada comemorativa de 35 anos, o
Grupo Galpão se apresenta em cinco cidades do sul
de Minas, dentro do projeto SESI no Palco. O grupo
faz apresentações gratuitas do espetáculo De
Tempo Somos – um sarau do Grupo Galpão, com
direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones.
Entrada gratuita com retirada de ingresso, na
bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo. Sujeito
à lotação. Mais Informações: (35) 3697-2391
17 – Cores do Coreto
*Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O evento cultural é uma proposta que visa atingir
públicos diversos através de três diferenciadas
atrações musicais que serão oferecidas no local.
Nesta edição o Cores do Coreto apresentará o grupo
Samba di Vinil. Mais informações: (35) 3064-1499
17 a 19 - VAI Beer: 1º Festival de Cerveja
Artesanal de Poços de Caldas
*Local: Praça Paulo Affonso Junqueira
O VAI Beer – Primeiro Festival de Cerveja
Artesanal de Poços de Caldas acontece nos dias 17,
18 e 19 de novembro. O Festival é organizado pela
APAE de Poços de Caldas, com o apoio da
Prefeitura Municipal, e tem em sua programação
diversos shows e cursos de cervejas artesanais para
amadores e iniciantes e praça de alimentação.

18 – 1ª Guerra de Bexiga
*Local: Parque Municipal Antônio Molinari
1ª Guerra de Bexiga D'Água – Somos +
Santa Casa é uma ação de solidariedade em
prol da Santa Casa, realizada por um grupo de
voluntários que entendem a importância de
manter esta instituição viva pelo que
representa para a cidade e sua história. Mais
informações: (35) 99955-7771
18 – Show com César Menoti e Fabiano em
prol da Santa Casa
*Local:Estádio
Municipal
Dr.
Ronaldo
Junqueira
A dupla sertaneja fará apresentação às
23h, com abertura às 20h, em prol da Santa
Casa de Poços de Caldas. O show faz parte
das comemorações do aniversário da cidade.
Mais informações: (35) 3697-2300
18 e 19 – 4º Encontro de Slackline de Poços
de Caldas
*Local: Parque Municipal Antônio Molinari
Unindo praticantes de todas as regiões do
Brasil, o encontro trará fitas de slackline para
iniciantes, competição de trickline nas
categorias feminino, iniciantes, amador e
profissional, com premiações. Inscrições e
informações: vulkanoslacklife@hotmail.com
24 a 26 – XX Encontro para Estudo da
Ciência Espírita
*Local: Espaço Cultural da Urca
O congresso aborda temas da ciência
espírita, autoajuda, psicologia, espiritualidade
entre outros. Os temas são discutidos através
de palestras e oficinas. Os palestrantes
convidados
são
terapeutas,
médicos,
cientistas, religiosos entre outros. O público
participante é bem variado, trazendo pessoas
de várias regiões do país e do exterior. Mais
Informações: (35) 3721-7249
24 a 26 – 3º Vozes da Resistência
*Local: Chico Rei
O evento Vozes da Resistência realiza sua
3ª edição no mês da consciência negra,
juntamente a Escola de Capoeira Angola
Resistência, propiciando a integração e a
disseminação da Cultura Afro-Brasileira. A
programação, que envolve arte, cultura e
educação, conta com oficinas, noite cultural,
rodas e almoço de confraternização. Mais
informações: (35) 99982-9254
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08 e 09 – Espetáculo “Um só corpo,
quatro elementos”
*Local: Espaço Cultural da Urca
A Escola de Dança Gisa Carvalho realiza
esse espetáculo que traz apresentações
dos alunos e professores nas modalidades
de jazz, ballet, flamenco, dança de salão,
sapateado e dança do ventre. Mais
informações: (35) 3697-2391
15 – Cores do Coreto
*Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O evento cultural é uma proposta que
visa atingir públicos diversos através de
três diferenciadas atrações musicais que
serão oferecidas no local. Nesta edição o
Cores do Coreto apresentará o grupo
Nega Olívia e Toninho Cruz. Mais
informações: (35) 3064-1499

Natal de Poços de Caldas 2017
*Local: Vários Pontos da Cidade
O Natal de Poços de Caldas resgata o
espírito natalino unindo toda a comunidade
e visitantes, transformando a cidade no
palco de um grande espetáculo de luzes,
shows, decoração, beleza e emoção.
Todos os dias, poços-caldenses e turistas
vão contar com uma variedade de
atrações, sons, clima, músicas e efeitos
especiais. Quem chega na cidade encontra
nas ruas e em cada detalhe a verdadeira
magia do Natal. Mais informações: (35)
3697-2300

31 – Réveillon de Poços de Caldas
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Virada de 2017/2018 com shows e
queima de fogos. Mais informações:
Secretaria Municipal de Cultura (35)
3697-2389.
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