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02 a 06 – Conferência Bíblica Cristã

11 a 20 – 19° Festival Música nas

21 a 28 – Viva Urca

Maturidade

Montanhas

Local: Espaço Cultural da Urca
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

Local: Espaço Cultural da Urca
O Festival Música nas Montanhas é
um dos mais relevantes festivais de
música erudita da América Latina. Reúne
músicos de todo o Brasil e do exterior,
lotando
as
salas
de
concerto,
movimentando o panorama da estância
mineira.
A agenda de concertos Sinfônicos e
Camerísticos se diversifica em mais de 25
concertos gratuitos entre concertos
noturnos diários, séries Casa da Cultura e
Museu,
Concertos
Acadêmicos
e
Concertos
Especiais.
Asilos,
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, incluindo Máster-classes,
ensaios, palestras voltadas a temas
práticos da performance e concertos.
Continuam as audições recomendando
alunos bolsistas para a École Normale de
Musique de Paris – Alfred Cortot,
garantindo estudos por um ano na escola
francesa. A 19ª edição realiza oficinas de
aperfeiçoamento em música erudita
instrumental e vocal. Oferece ainda
oficinas de regência orquestral e master
classes
especiais
em
Violão
e
Improvisação. Mais informações pelo site:
www.festivalmusicanasmontanhas.com.br

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

06

–

Encontro

de

Companhias

de

Santos Reis
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.

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

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
Desde 1982, Poços de Caldas sedia a
Prova Pedestre Volta ao Cristo. Os atletas
saem do Estádio Municipal Ronaldo
Junqueira e percorrem cerca de 16
quilômetros abrangendo ruas do centro
da cidade, estradas para a Serra de São
Domingos e as avenidas João Pinheiro e
Mansur Frayha. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (35)
3697-2082
ou
no
site
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

*Eventos sujeitos
à alterações
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20 a 25 – 4ª Expo Poços
Local: Espaço Cultural da Urca

10 – Mulheres Fora da Linha
Local: Antiga Estação Ferroviária
Com o intuito de colocar em
pauta a desigualdade de gênero e a
necessidade

de

articulação

em

torno dos direitos das mulheres,
diversos

coletivos

feministas

e

movimentos sociais da cidade se
juntaram

para

"Mulheres

fora

direitos,

organizar
da

autonomia,

linha:
liberdade

POÇOS DE CALDAS - MG

o

31 – Pelos Caminhos de Gólgota

A Expo Feira Poços Artesanal chega à
sua quarta edição. A feira contará com
cerca de 40 artesãos de Poços de Caldas
e de várias cidades da região. Há ainda
espaços para as instituições beneficentes
da cidade. Mais informações (35) 991035394

democracia".

13 a 17 – XIII Semana Espírita
Local: Espaço Cultural da Urca
Realizada pela Aliança Municipal
Espírita, a Semana Espírita conta com
palestras e seminários sobre a
doutrina, com diversos convidados.
Mais informações: (35) 3697-2389.

Encenação

religiosa

“Pelos

Caminhos do Gólgota”, que mostra
a Paixão de Cristo. “O espetáculo
procura intervir positivamente nos
pensamentos, atitudes e ações da
sociedade,

levando

ao

público

espectador diversas mensagens de
paz, união, fraternidade, condutas

por
e

Local: a definir

30 – Encenação da Paixão e Morte de

éticas

Jesus Cristo
Local: Estádio Municipal Dr. Ronaldo
Junqueira

transmitir às pessoas a importância
destes valores pessoais, no sentido

A apresentação retrata a trajetória

humanismo autêntico”, diz o diretor

de Jesus Cristo nos últimos momentos

do espetáculo, Luiz Munhoz. Mais

de sua vida terrena. Conta com a

informações: (35) 3697-2389.

participação
Paroquial

e

de

toda

região.

e

morais,

de

forma

a

da verdadeira solidariedade e do

Comunidade
O

espetáculo

procura intervir de maneira positiva na
sociedade,
mensagem
fraternidade.

levando
de

ao
paz,

Mais

público

a

amor

e

informações:

Paróquia de São Sebastião (35) 37142010

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

*Eventos sujeitos
à alterações
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06 a 08 – Megacycle

13|04 a 13|05 – Comida di Buteco

22 – Composição Ferroviária

Local: Estádio Dr. Ronaldo Junqueira

Local: Bares da cidade

Local: Antiga Estação Ferroviária

Encontro

anual

de

motociclistas

O Comida di Buteco é um concurso

A Composição Ferroviária é um

que acontece anualmente em diversos

de gastronomia típica de botecos, cuja

projeto cultural gerido pela Mecenaria

locais do Brasil. É considerado o maior

proposta é resgatar a culinária de raiz e

Brasil, que tem o objetivo de levar

encontro de motociclistas da América

valorizar a tradição dos típicos botecos

música, arte e cultura para a cidade de

Latina. Os idealizadores do encontro

da cidade. São selecionados os bares

Poços

promovem apresentação de bandas

com aperitivos que ganham o gosto

grandes artistas brasileiros desde 2014.

de rock, locais para gastronomia e

popular e feita a votação durante todo

A edição de abril traz como convidada

descanso.

o mês, tendo como fechamento uma

Simone Guimarães. Entrada Gratuita.

grande festa, com a presença de todos

Mais informações: (35) 98822-9116

Mais

informações:

www.megacycle.com.br

os

botecos

anunciado
13 a 15 – Vai Beer
Local: Praça Paulo Affonso Junqueira
A segunda edição do VAI Beer –

participantes
o

e

vencedor.

de

Caldas

com

shows

de

assim
Mais

informações pelo telefone (31) 32093900

de Poços de Caldas

através

do

site:

Local: Serras Altas Golf Estate

www.comidadibuteco.com.br

Festival de Cerveja Artesanal de Poços

O Torneio Aberto de Golfe de Poços

de Caldas acontece nos dias 13, 14 e

de Caldas é válido para o Ranking

15 de abril. O Festival é organizado

20 a 22 – Virada à Mineira

Paulista por Handicap Index. Tem como

pela APAE de Poços de Caldas, com o

Local: a definir

modalidade o Stroke Play 36 Buracos e

apoio da Prefeitura Municipal, e tem

Poços de Caldas receberá a 2ª edição

é regido pelas regras do R&A e regras

em sua programação diversos shows e

do evento “Virada à Mineira”. Criado

locais, dentro dos critérios aprovados

cursos

para

pela Secretaria Municipal de Cultura em

pela Federação Paulista de Golfe. As

amadores e iniciantes. A estrutura do

2017, o evento traz uma programação

categorias se dividem entre feminino,

evento

de

especial com shows em diversos pontos

masculino e mista. O campeonato é

alimentação e será montada na rua em

da cidade. A Virada à Mineira é uma

organizado pelo Poços de Caldas Serras

frente à APAE. Mais informações: (35)

nova atração que possui o perfil de

Altas Golf State e conta ainda com a

3714-1326

Poços de Caldas, uma novidade que

programação social. Mais informações:

acrescenta à cena cultural de Poços

(35) 3714-3644.

de

cervejas

contará

artesanais

com

praça

várias

atividades

no

feriado

A 13ª edição da Feira Nacional
do Livro de Poços de Caldas é um
evento que conta com expositores
de todo o Brasil, trazendo mais de
30 mil títulos de livros para todos os
gostos e bolsos. Simultaneamente
com a feira, acontece o Festival
Literário

Nacional

de

Poços

de

Caldas – FLIPOÇOS, que conta com
21 e 22 – 31º Torneio Aberto de Golfe

ou

28|04 a 06|05 – 13ª Feira Nacional
do Livro de Poços de Caldas e
Flipoços
Local: Espaço Cultural da Urca

a presença de escritores renomados.
Em 2018 o tema “A Literatura e os
outros Saberes” vai dialogar com as
várias

áreas

de

saberes

como

filosofia, culturas milenares, saúde e
bem-estar, artes plásticas, ciência e
tecnologia, diversidades tendo como
alicerce a literatura como formador
de todas as expressões universais.
Mais

Informações:

GSC

Eventos

Especiais – Telefone:(35) 3697-1551 |
www.flipocos.com

de

Tiradentes, respeitando as características

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

da cidade.

*Eventos sujeitos
à alterações
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1 a 13 – Festa de São Benedito
Local: Pátio da Igreja São Benedito
A Festa de São Benedito é a mais
tradicional da cidade, realizada na
Praça da Igreja de São Benedito. O
evento
é
uma
das
principais
manifestações culturais de Poços de
Caldas, com participação de milhares
de pessoas no decorrer da festa. A
programação cultural conta com a
abertura da Capela de Santa Cruz com
a participação dos capitães de Congo,
o cortejo para Igreja de Santo Antônio
e a procissão com o andor de Nossa
Senhora do Rosário e os Mastros
Sagrados. A programação ainda inclui a
retirada simbólica dos caiapós da mata,
na Fonte dos Amores, com a
caminhada dos caiapós pela cidade até
a igreja de São Benedito, na Praça
Coronel Agostinho Junqueira, e logo
após a celebração eucarística com a
presença de todos os ternos e congos,
além das famosas barracas das
paróquias, que comercializam pratos
típicos, doces e bebidas quentes. No
dia 13, que é feriado municipal,
acontece uma procissão pelas ruas da
cidade, acompanhada por um grande
número de devotos do santo. Mais
informações na Secretaria Municipal de
Cultura, através do telefone: (35) 36972389.

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

POÇOS DE CALDAS - MG

12 – Cine Família na Praça
Local: Parque José Affonso Junqueira
O Cine Família na Praça, projeto
idealizado e realizado pela Moinho
Cultural, tem o objetivo de proporcionar
ao público uma experiência de cinema a
céu aberto. Como o próprio nome
sugere, o Cine Família na Praça é uma
alternativa ao cinema tradicional, em
locais fechados e pagos, para um espaço
aberto e gratuito, em um ambiente
confortável
composto
por
carpete
vermelho,
cadeiras
com
braços,
iluminação cênica e uma exibição que
utiliza equipamentos de um verdadeiro
cinema. Essa edição apresentará o filme
“O Touro Ferdinando”. Mais informações:
http://cinefamilia.com.br
13 – 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 maio traz como convidados Leny
Andrade e João Carlos Coutinho. Entrada
Gratuita. Mais informações: (35) 988229116

14 a 18 – XIV Jornada da Especial Idade

26 – Choro no Coreto – Araçá

Local: Praça Dr. Pedro Sanches

Quarteto

Realizada pelo Sindicato de Hotéis,

Local: Coreto Praça Dr. Pedro

Bares, Restaurantes e Similares de Poços

Sanches
O projeto traz apresentações
mensais do Araçá Quarteto nas
manhãs
de
sábado,
com
composições
de
Choro,
acompanhadas de curtas falas sobre
o nascimento e a evolução do
gênero, proporcionando ao público
uma viagem musical através da
história. Evento gratuito, a partir das
10h30. Mais informações: (35) 37159749

de Caldas, a Jornada da Especial Idade
conta com uma programação que inclui
caminhadas,
bingo,

dança,

passeios

e

automassagem,
shows.

Mais

Informações: (35) 3722-2705
14 a 20 – 16ª Semana de Museus
Local: Museu Histórico e Geográfico de
Poços de Caldas
A Semana Nacional de Museus
acontece anualmente para comemorar o
Dia Internacional de Museus, 18 de maio,
quando museus brasileiros, convidados
pelo
IBRAM,
desenvolvem
uma
programação especial em prol dessa data.
Neste ano o tema será: “Museus
hiperconectados:
novas
abordagens,
novos públicos”. Mais informações: (35)
3697-2197
18 a 20 – 64º ENAF Poços
Local: Espaço Cultural da Urca
O Encontro Nacional de Atividades
Físicas – ENAF, é um grande evento de
Sport & Fitness e Saúde. Tendo como
objetivo promover a reciclagem e
aprimoramento dos profissionais dessas
áreas, o ENAF é uma oportunidade de
atualização
de
conhecimentos
e
aperfeiçoamento de técnicas, sempre
inovando, criando e recriando formas de
abordagens cada vez mais ousadas. A
feira de sport, fitness e saúde ocorre
simultaneamente com o encontro,
comercializando artigos esportivos. Mais
Informações:
(35)
3222-2344
|
www.enaf.com.br

31|05 a 03|06 – VI Arraiá na Praça
Local:

Parque

José

Affonso

Junqueira
Abrindo os festejos juninos na
cidade, a festa conta com culinária
tradicional,
apresentação
de
quadrilhas, shows, pescaria e correio
elegante. Evento promovido pela
Secretaria Municipal de Turismo e
Secretaria Municipal de Educação.
Mais informações: (35) 3697-2301.

*Eventos sujeitos
à alterações
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08 e 09 - 2º Congresso Nacional de Educação
de Poços de Caldas
Local: Espaço Cultural da Urca
O Congresso tem o intuito de refletir sobre as
implicações das políticas educacionais nas redes
educacionais; reconhecer o educando como
sujeito de direitos, protagonistas em diferentes
sentidos, experiências e horizontes; e analisar as
problemáticas, desafios e oportunidades que
determinam os cenários da educação da infância e
juventude, visando uma educação de qualidade.
Também tem o objetivo de reunir contribuições
científicas, através de trabalhos apresentados
pelos congressistas, com o propósito de discutir e
apontar resultados de pesquisas e estudos, propor
novas intervenções e indicar necessidades de
novos estudos em cada área de abrangência da
educação, através de submissão de trabalhos
científicos. Somando-se a isso, o Congresso
contará ainda com uma Feira de Educação com
editoras e livrarias específicas da área.
Para fortalecer o Congresso foi firmada também
uma importante parceria entre GSC Eventos
Especiais e IF Sul de Minas – Campus Poços de
Caldas que através do corpo técnico e acadêmico
da Instituição, será o responsável pela avaliação
dos trabalhos técnicos científicos e programação
do Congresso.
Mais
informações:
(35)
3697-1551|
www.educacaopocos.com.br

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

9 e 10 – 9ª Comemoração de Criação
do VW Brasília
Local: Parque José Affonso Junqueira
Encontro Nacional de VW Brasília,
antigos com mais de 20 anos e especiais,
além da comemoração do dia do VW
Brasilia. O evento oferece Kit expositor,
sorteio de brindes, troféu destaque
especial, mercado de pulgas, shows e
muito mais. Mais informações: (35) 37155455
22 a 24 – 15º Encontro e Exposição de
Motos Clássicas e Antigas de Poços de
Caldas
Local: Espaço Cultural da Urca
O encontro tem como objetivo mostrar
as curiosidades, as peculiaridades e a
beleza das motos clássicas e antigas, onde
expositores e visitantes de várias regiões do
Brasil poderão se maravilhar com a
arquitetura da década de 40 do Complexo
Cultural e com as máquinas maravilhosas
expostas nos Salões Jurandir Ferreira e
Bruno Filisberti ao som de boa música
popular brasileira. Conta ainda com a já
tradicional “Festa de Confraternização”
entre os participantes do evento, com
muita música, blues, rock, levando diversão
e entretenimento aos motociclistas e
participantes
do
encontro.
Mais
informações: (35) 8878-5207 / 8878-0752 /
9987-0752 / zehfigueira-pc@uol.com.br

POÇOS DE CALDAS - MG
29|06 a 01|07 – 4º Encontro Espírita de
Inverno de Poços de Caldas
Local: Centro de convenções Hotel Vilage
Inn
O encontro promovido pela União
Fraternal Raul Cury traz palestras, pinturas
mediúnicas, música espírita, teatro e
psicografia. Em 2018 o tema do encontro
será “O Livro dos Espíritos: os princípios da
doutrina espírita”. Mais informações: (35)
99194-4923
www.encontroespiritadeinverno.com
29 – Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais
Local: Parque José Affonso Junqueira
A Orquestra pega a estrada rumo ao Sul
de Minas e faz, no dia 29 de junho, um
concerto gratuito no Parque José Affonso
Junqueira, em frente ao Palace Casino. O
programa de concerto traz obras que estão
entre as mais queridas de todos os tempos.
Mais informações: (35) 3697-2389
30 – Choro no Coreto – Araçá Quarteto
Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto traz apresentações mensais do
Araçá Quarteto nas manhãs de sábado, com
composições de Choro, acompanhadas de
curtas falas sobre o nascimento e a evolução
do gênero, proporcionando ao público uma
viagem musical através da história. Evento
gratuito, a partir das 10h30. Mais
informações: (35) 3715-9749

*Eventos sujeitos
à alterações

EVENTOS TURÍSTICOS CULTURAIS
2018

J
U
L
H
O

POÇOS DE CALDAS - MG

01 – Composição Ferroviária

06

Local: Antiga Estação Ferroviária

Artesanato Rural – AMAR

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 julho traz como convidados Renato
Motha e Patricia Lobato. Entrada Gratuita.
Mais informações: (35) 98822-9116

Local: Vários pontos da cidade
Secretaria

Municipal

de

Cultura

apresenta mais uma edição do Julho Fest. O
evento segue buscando a valorização do
artista local e fomentando a cultura em Poços
de Caldas. Em sua 24ª edição, o festival de
inverno de Poços de Caldas acontecerá de 6 a
22 de julho com uma programação recheada
de atrações culturais por toda a cidade. O
Julho Fest é pautado nas diretrizes do Sistema
Municipal

de

Cultura,

15

-

29ª

Feira

Mineira

de

19 a 22 – Poços Blues and Jazz Festival
Local: Antiga Estação Ferroviária

Local: Espaço Cultural da Urca
A Feira Mineira de Artesanato Rural –
AMAR reúne artesãos, artistas e pequenos
produtores rurais de todos os cantos de
Minas e tem sido uma tradição há vinte e
sete anos em Poços de Caldas. Conta com
mais de 50 artesãos associados, mostrando
trabalhos típicos de suas regiões de origem.
Mais informações: (35) 3697-2391

O Poços de Caldas Blues & Jazz Festival é um projeto
desenvolvido pelo músico e produtor cultural Luciano
Boca

(Bluesmouth

preservação

do

Produções)

Blues

para

tradicional,

do

a

difusão

Jazz

e

e

suas

vertentes. Hoje com mais de 10 anos de tradição,

o

festival segue um modelo diferenciado que vem sendo
apreciado por milhares de pessoas em todo o mundo. O
Festival de Gastronomia de rua, food Trucks & food bikes
acontece simultaneamente ao Poços de Caldas Blues and

06 a 22 – 24º Julho Fest
A

a

disposto

na

Lei

Municipal nº 9.037 de 10 de abril de 2015 e
tem por objetivos criar condições para o
avanço das políticas públicas voltadas para a
área da cultura, além de fomentar o potencial
do ser humano naquilo que concerne à

Jazz Festival, unindo muita diversão e a mais alta

14 – Circula Som
Local: Rampa de Voo Livre
O

evento

Secretaria

é

uma

Municipal

Conservatório

Musical

gastronomia. Mais informações:

parceria
de

entre

Turismo

Antônio

e

a
o

Ferrucio

Viviani. O objetivo é levar apresentações
musicais gratuitas da Banda Sinfônica do
Conservatório à população poços-caldense
e turistas, durante todo o ano, em diversos
locais

da

cidade.

Nessa

edição,

a

apresentação acontece na Rampa de Voo
livre, a partir das 16h. Evento gratuito. Mais
informações: (35) 3697-2300.

www.bluesjazzpocosdecaldas.com
29 – Meia Maratona das Águas – Poços/Pocinhos
Largada: Hotel Fazenda Poços de Caldas
A Meia Maratona das Águas envolve as cidades de
Poços de Caldas e Pocinhos do Rio Verde. A largada
acontece no Hotel Fazenda Poços de Caldas. Já a
chegada é no Parque das Águas de Pocinhos do Rio
Verde. O percurso tem 24 km, com trechos de asfalto e
terra. As categorias disputadas são juvenil, geral e
equipe, todas no masculino e feminino, e ainda
veterano masculino A e B e veterano feminino. Mais
informações: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
pelo telefone (35)3697-2082

criatividade artística e a ocupação da cidade
enquanto espaço de todos. Mais informações:
(35) 3697-2389

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br
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POÇOS DE CALDAS - MG
25 - Choro no Coreto – Araçá
Quarteto

3 a 5 – 11º Poços Classic Car

18 – Sinfonia da Paz

19 – Composição Ferroviária

Local: Parque José Affonso Junqueira

Local: Parque José Affonso Junqueira

Local: Antiga Estação Ferroviária

Orquestra

A Composição Ferroviária é um

automóveis de diferentes estilos e épocas

Filarmônica Adoração, a Sinfonia da Paz é

projeto cultural gerido pela Mecenaria

em um dos cenários mais bonitos e

promovida

pela

Evangélica

Brasil, que tem o objetivo de levar

tradicionais da cidade, o Parque José

Assembleia

de

Orquestra

música, arte e cultura para a cidade de

Affonso

Filarmônica Adoração, fundada em 2009

Poços

com os prédios históricos do período do

pela

grandes artistas brasileiros desde 2014.

termalismo e do cassinismo. O evento

Deus, é composta atualmente por 58

A

conta com o mercado de pulgas, brindes

instrumentistas, formados em cursos na

convidado

e troféus para os participantes, além de

própria igreja, também em escolas de

Gratuita. Mais informações: (35) 98822-

apresentações culturais ao longo do dia.

música da cidade e no Conservatório

9116

Realização Clube do Automóvel Antigo

Municipal

de Poços de Caldas. Mais informações:

regência é do maestro Samuel Martins

contato@pocosclassiccar.com.br

Tostes. Evento gratuito. Mais informações:

O Poços Classic Car reúne belos

Junqueira,

contando

também

Com

apresentação

Igreja

Igreja
Deus.

Evangélica

Antônio

da

Local: Coreto Praça Dr. Pedro

A

Assembleia

Ferrucio

Viviani.

de

Local: Santuário Mãe Rainha
O evento reúne milhares de devotos
de Nossa Senhora no Santuário Fonte de
Vida Nova em Poços de Caldas todos os
anos. Tem como objetivo agregar os
devotos num só louvor a Nossa Senhora.
programação

do

dia

conta

com

Recepção da Imagem de Nossa Senhora,
adoração

do

Santíssimo

edição

Sacramento,

Palestra, Reza do terço e Santa Missa.
Mais nformações: (35) 3713-5592

de

com

agosto

Renato

shows
traz

Braz.

de

como
Entrada

21 a 24 – Semana de Cultura Popular
Local: a definir
Em

comemoração

folclore

5 – 27º Um dia com Maria

Caldas

A

(35) 3721-7757

A

de

e

das
da

ao

mês

do

manifestações

19 – Campeonato Municipal de Truco

tradicionais

cultura

popular

Local: Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur

brasileira, a Secretaria Municipal de

de Mendonça Chaves

Cultura realiza a semana de cultura

O Campeonato de Truco acontece

popular. Serão diversas atividades como

todos os anos, com competição entre

exposições fotográficas, apresentações

duplas. Os prêmios variam entre dinheiro,

cênicas e musicais ligadas ao folclore

aparelhos eletrônicos e troféus. Mais

regional e nacional, teatro de bonecos

informações

Secretaria

e oficinas culturais. O evento tem por

Municipal de Esportes pelo telefone (35)

objetivos a preservação e a valorização

3697-2082.

de manifestações culturais tradicionais,

através

da

Sanches
O projeto traz apresentações
mensais do Araçá Quarteto nas
manhãs
de
sábado,
com
composições
de
Choro,
acompanhadas de curtas falas sobre
o nascimento e a evolução do
gênero, proporcionando ao público
uma viagem musical através da
história. Evento gratuito, a partir das
10h30. Mais informações: (35) 37159749
29|08 a 02|09 – 16º Blue Cloud
Local:

Palace

Hotel/Pq

José

Affonso Junqueira
Encontro Nacional de Veículos
DKW – VEMAG. Além da exposição
de carros DKW, haverá ainda 40
stands

com

venda

antiguidades,
antigos

e

LPs,
outras

interesse

dos

também

atrações

de

peças,

brinquedos
relíquias

de

antigomobilistas,
musicais.

Mais

informações: (14) 98115-0111 ou
(35) 98806-0523.

além de reconhecer figuras que tanto
se empenharam pela sobrevivência de
nossa

cultura

popular.

Mais

informações (35) 3697-2389

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

e
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06 a 09 - Aviva Jovem
Local: Parque José Affonso Junqueira
O evento católico Aviva Jovem é o maior
evento de evangelização de Poços de Caldas
e região, voltado para juventude, com
programação dinâmica e alegre, além de
shows católicos. Contará com shows e
atividades ao longo do dia como pregações,
adoração, santa missa e muito mais. Mais
informações:
www.facebook.com/avivajovempocos
13 a 16 – Poços à Mineira
Local: Parque José Affonso Junqueira
O Poços à Mineira foi criado com o intuito
de valorizar a cultura de Minas Gerais através
de sua culinária e música. O evento, além da
deliciosa comida de Minas oferecida pelas
entidades assistenciais do município, terá
apresentações musicais tipicamente mineiras.
Mais informações: (35) 3697-2300

POÇOS DE CALDAS - MG
25 a 28 – 15º Congresso Nacional de Meio Ambiente

21 – Primavera dos Museus
Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços
de
Caldas
A SECULT e Museu Histórico e Geográfico de
Poços de Caldas promovem a 12ª Primavera
dos Museus, neste ano a temática abordada
será: “Como os Museus se tornaram espaços
culturais
e
centros
de
memória?”.
A
programação inclui inserções artísticas e o
resgate da memória. Mais informações: (35)
3697-2389.
21 a 23 – 46ª Exposição Nacional de Orquídeas
Local: Espaço Cultural da Urca
Expositores de cerca de quarenta cidades expõe
suas raras flores, verdadeiros objetos de coleção,
atraindo

visitantes

de

diversas

localidades,

inclusive para uma área de vendas ou até mesmo
para um curso sobre o tema. Entrada Franca. Mais
informações pelo telefone (35) 3721-3132

13 a 16 – Festival Estadual Nossa Arte –
FEAPAES de Minas Gerais
Local: Apae
O Festival é um projeto Apaeano que visa a
inclusão da pessoa com deficiência e garante
a acessibilidade delas ao mundo das artes em
todas suas dimensões e expressões. Foi criado
com o objetivo de expandir e fortalecer a arte
como mais um veículo de educação e
superação de desafios. O Festival é um
verdadeiro espaço de expressão e superação
de limites na educação e inclusão da pessoa
com deficiência. Mais informações: (35) 37141326

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

22 – Sinfonia das Águas
Local: Parque José Affonso Juqueira
A Sinfonia das Águas é um espetáculo
musical diferente, com muitos efeitos especiais,
farta iluminação e repertório eclético que inclui
mestres

eruditos,

tangos,

trilhas

de

filmes,

clássicos folclóricos e MPB, entre outros. Um
evento para emocionar, realizado ao ar livre
aproveitando o cenário dos prédios históricos,
sempre um convite para música de qualidade e
uma inspiração para viver intensamente cada
momento. Evento gratuito. Mais informações:

Local: Espaço Cultural da Urca
O Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas
nasceu de uma necessidade dos profissionais das áreas do direito
ambiental, engenharia ambiental, técnico de meio ambiente entre
outras, discutir a respeito de todos os assuntos que envolvem o
meio ambiente e a vida das pessoas. Com a parceria firmada
desde 2009 com Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho, a
Comissão Técnica formada com docentes conceituados fez com
que o conteúdo das palestras ficasse cada vez mais interessante
para o diversificado público que prestigia o evento. Essa parceria
estende-se também aos trabalhos científicos, sendo esta comissão
responsável pela avaliação dos trabalhos para publicação e
exposição em pôsteres, assim como a escolha dos dez melhores
trabalhos para apresentação oral e também a premiação dos
melhores trabalhos na forma de pôsteres e orais. Para mais
informações:
GSC
Eventos
(35)
3697-1551
|
www.meioambientepocos.com.br
29 - Choro no Coreto – Araçá Quarteto
Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto traz apresentações mensais do Araçá Quarteto nas
manhãs de sábado, com composições de Choro, acompanhadas
de curtas falas sobre o nascimento e a evolução do gênero,
proporcionando ao público uma viagem musical através da
história. Evento gratuito, a partir das 10h30. Mais informações: (35)
3715-9749
30 – I Corrida da ADEFIP
Largada: Pontifícia Universidade Católica
Corrida organizada pela ADEFIP e coordenada pela X-Runners,
que tem como objetivo promover o evento desportivo em um
percurso de 10 km e 5 km. A largada será as 08h e partirá da
PUC, com trajeto na região Oeste da cidade e terminando no
mesmo local. Mais informações: 35 3697-3119.

(35) 3712-6631.
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11 a 14 – 4ª Festa Itália Per Sempre
Local: Parque José Affonso Junqueira
Com o intuito de propagar a cultura Italiana e
aproximar as pessoas desse universo, o evento
trará várias atrações durante todo o dia. Além de
promover a cultura italiana e mostrar a culinária
típica e a música, a festa pretende reunir italianos
e descendentes da região. Mais informações: (35)
98803-4720
12 a 14 – Arte e Infância
Local: a definir
Em comemoração ao mês das crianças, a
SECULT promove três dias de atividades culturais
para as crianças e famílias. A programação contará
com atrações artísticas, principalmente circenses.
Mais informações: (35) 3697-2389.
12 a 14 – 65º Encontro Nacional de Atividades
Físicas
Local: Espaço Cultural da Urca
O Encontro Nacional de Atividades Físicas –
ENAF, é um grande evento de Sport & Fitness e
Saúde. Tendo como objetivo promover a
reciclagem e aprimoramento dos profissionais
dessas áreas, o ENAF é uma oportunidade de
atualização de conhecimentos e aperfeiçoamento
de técnicas, sempre inovando, criando e recriando
formas de abordagens cada vez mais ousadas. A
feira
de
sport,
fitness
e
saúde
ocorre
simultaneamente com o encontro, comercializando
artigos esportivos. Mais Informações: Movimento
Assessoria de Eventos (35) 3222-2344 |
www.enaf.com.br

Secretaria Municipal
de Turismo
Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br
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09 e 10 – Sacode a Praça
Local: Parque José Affonso Junqueira
Promovido pelo Sesi/Fiemg, o evento tem como
objetivo promover ações gratuitas de bem-estar, saúde,
educação, entretenimento, orientação social em um
processo de convivência inclusiva e desenvolvimento a
prática da cidadania à comunidade. O Sacode a Praça
acontece
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. Mais
informações (35) 3697-2082.
09 a 11 – Poços é Jazz Festival
Local: Espaço Cultural da Urca
Com uma proposta inovadora que tem como foco,
mesclar Literatura e Jazz, duas das principais
características culturais da cidade de Poços de Caldas, o
Poços é Jazz Festival remonta a nossa história e oferece
ao público atrações que vão desde bate papos
literários, até oficinas musicais a grandes shows de Jazz.
grandes nomes do Jazz, oficinas, lounge bar, atrações
variadas em um evento para agradar aos fãs do gênero
musical. Mais informações: (35) 3697-1551
23 a 25 – Vai Beer
Local: Praça Paulo Affonso Junqueira
A segunda edição do VAI Beer – Festival de Cerveja
Artesanal de Poços de Caldas acontece nos dias 13, 14
e 15 de abril. 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. A
estrutura do evento contará com praça de alimentação
e será montada na rua em frente à APAE. Mais
informações: (35) 3714-1326

POÇOS DE CALDAS - MG
23 - Natal de Poços de Caldas
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.
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13 a 23 – 4º Festival de Presépios Criativos
Local: Vários Pontos da Cidade
O 4º Festival de Presépios Criativos será
realizado na área central de Poços,
compreendida pelas ruas centrais da cidade,
entre os dias 13 a 23 de dezembro de 2018, e
sua
programação
será
composta
por
intervenções artísticas, cênicas e criativas,
apresentadas no formato de presépios e
musicais com repertório natalino. Mais
informações: (35) 3697-2389

31 – Reveillon de Poços de Caldas
Local: Parque José Affonso Junqueira
Virada de 2018/2019 com shows e
queima de fogos. Mais informações: (35)
3697-2300.

*Eventos sujeitos
à alterações

