EVENTOS TURÍSTICOS CULTURAIS
11 a 20 – 19° Festival Música
2018

POÇOS DE CALDAS - MG
nas

Montanhas

02 a 06 – Conferência Bíblica Cristã
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Maturidade
A Conferência Bíblica Nacional é uma
oportunidade de comunhão com Deus, de
estudo da Palavra e de encorajamento
mútuo no caminhar à maturidade da vida
cristã. O evento é voltado pra toda a
família e em 2018 o tema é Adoração em
Espírito e Verdade. Mais informações:
www.amaturidade.com.br
–

Encontro

de

Companhias

O Festival Música nas Montanhas é
um dos mais relevantes festivais de

Local: Espaço Cultural da Urca

06

Local: Espaço Cultural da Urca

música erudita da América Latina. Reúne
músicos de todo o Brasil e do exterior,
lotando

as

de

Local: Basílica Nossa Senhora da
Saúde
O Encontro de Companhias de Santos
Reis tem como objetivo valorizar a
tradição popular, resgatando o sentido
religioso. Os personagens se caracterizam
sempre com roupas bastante coloridas.
Ao som dos instrumentos musicais, os
grupos levam a bandeira, um estandarte
ornado com motivos religiosos à qual
tributam especial respeito. As canções
são sempre sobre temas religiosos. O
encontro se inicia às 13h. Mais
informações pelo telefone (35) 36972115.

concerto,

Local: Espaço Cultural da Urca
A 13ª edição do Viva Urca traz uma
programação com teatro, música, show de
humor e artes plásticas. A ação busca
ocupar o Espaço Cultural da Urca durante
7 dias com apresentações a preços
populares. Mais informações: (35) 30641499

movimentando o panorama da estância
mineira.
A agenda de concertos Sinfônicos e
Camerísticos se diversifica em mais de 25
concertos

gratuitos

Museu,

entre

Concertos

Concertos

concertos

Acadêmicos

Especiais.

Asilos,

e

igrejas,

hospitais e outros locais diferenciados
recebem professores e alunos do evento,
que através de uma iniciativa solidária,
levam música a quem não pode estar
presente nas salas de concerto.
Nesta edição acontece o 1º Encontro
de Violoncelos, promovendo atividades
de tempo integral aos estudantes do
instrumento,
ensaios,

incluindo

palestras

Máster-classes,

voltadas

a

temas

práticos da performance e concertos.

21– 59ª Prova Ciclística da Comarca
Largada: Prefeitura Municipal
A Prova Ciclística da Comarca de Poços
de Caldas atrai vários competidores da
região, sobretudo do estado de São Paulo,
por se tratar da primeira etapa da 39ª
Média Paulista de Ciclismo. Podem se
inscrever ciclistas com mais de 14 anos. A
largada e a chegada acontecem em frente
à Prefeitura, na Avenida Francisco Salles. O
evento é uma realização da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, Federação
Paulista de Ciclismo e Ciclo Sport. Mais
informações pelo telefone (35) 3697-2082.
28 – 36ª Volta ao Cristo
Largada e chegada: Estádio Municipal
Dr. Ronaldo Junqueira

Continuam as audições recomendando

Desde 1982, Poços de Caldas sedia a

alunos bolsistas para a École Normale de

Prova Pedestre Volta ao Cristo. Os atletas

Musique

saem

de

Paris

–

Alfred

Cortot,

do

Estádio

francesa. A 19ª edição realiza oficinas de

quilômetros abrangendo ruas do centro

aperfeiçoamento

erudita

da cidade, estradas para a Serra de São

ainda

Domingos e as avenidas João Pinheiro e

e

música

vocal.

Oferece

percorrem

16

Mansur

classes

podem ser obtidas pelo telefone (35)

em

Violão

e

Outras

de

oficinas de regência orquestral e master
especiais

Frayha.

cerca

Improvisação. Mais informações pelo site:

3697-2082

ou

www.festivalmusicanasmontanhas.com.br

www.runnerbrasil.com.br.
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09 a 13 – Carnaval de Poços de
Caldas
Local: vários pontos da
cidade
O carnaval em Poços de
Caldas
atrai
principalmente
famílias e casais que vêm em
busca de diversão, mas sem
perder a tranquilidade. Nesta
época, moradores e turistas
encontram muita música nas
praças e no coreto do centro da
cidade, com apresentações de
charangas e serestas cantando as
clássicas marchinhas, resgatando
o carnaval retrô. A programação
conta com o Banho a Fantasia,
realizado na piscina do Country
Club, muitos blocos de rua
animando o carnaval, eleição da
Rainha
do
Carnaval,
blitz
receptiva, Charanga dos Artistas e
muita música por toda a cidade.
Mais informações: (35) 3697-2300

Ronaldo

Junqueira

em

e

Municipal

garantindo estudos por um ano na escola

instrumental

Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

de

noturnos diários, séries Casa da Cultura e

Santos Reis

Secretaria Municipal
de Turismo

salas

21 a 28 – Viva Urca

informações
no

site

*Eventos sujeitos
à alterações

