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ferroviária
mogyanna

(fepasa)

Composição 
Ferroviária
A Composição Ferroviária é um 
projeto cultural gerido pela Mece-
naria 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 Fevereiro traz como 
convidado Nelson Faria e Ney   
conceição. Entrada Gratuita. Mais  
informações:(35) 98822-9116.

Espaço
Cultural
da Urca

Show da banda After That, que visa 
ajudar o Asilo Vinha do Senhor na 
arrecadação de produtos de limpeza 
e/ou higiene pessoal! O show terá 
um formato diferente e contará com 
participações especiais!

09 Show Banda After That
e Convidados

Show com 
Anderson Martins15
Às 20h, o músico Anderson   Martins 
realiza um show gratuito no IMS Poços. 
O artista apresentará seu repertório   
autoral que vem se destacando em  
diversos festivais nacionais. Entrada 
gratuita, sujeita à lotação, com      
distribuição de senhas 30 minutos 
antes e limite de 2 senhas por pessoa.

Instituito
Moreira

Sales

01a
28

Concurso Fotográfico 
do Zoo

ZOO 
DAS 
AVES

Para participar do concurso de fotografia #cliqueinozoo basta seguir 
nosso Instagram e nossa página no Facebook, publicar sua foto no 
Zoo das Aves com a hashtag #cliqueinozoo em uma das duas redes 
sociais.
Iremos selecionar as 10 melhores fotos, que serão postadas em 
nosso feed! A foto mais curtida será a vencedora do concurso e 
levará de presente uma das lindas pelúcias da nossa Zooloja!
Existem outros mundos bem perto de você! Conheça, se encante e 
registre seu momento favorito!

ANOS 80, 90 A FESTA! é 
o resgate da lembrança de 
gerações que foram embala-
das pela  disco-music, em 
que as todos se divertiam 
com seus amigos nas me-
lhores discotecas, os quais 
executavam os tradicionais 
"passinhos", ao som dos 
grandes DJs que animavam 
as festas.

16 80,90 A Festa
Casa 
Sales
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5ª Expo Poços

Espaço
Cultural
da Urca

A Expo Feira Poços Artesanal chega à sua 
quinta 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 beneficientes da cidade. 
Mais informações (35) 99103-5394.  
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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, o 
turista encontra 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, desfile de 
blocos caricato, Charanga dos Artistas e 
muita música boa por toda cidade. 

16
e

17

Carnaval de 
Poços de Caldas

Espaço
Cultural
da Urca

Poços Comic
Com Convenção 
de Quadrinhos

19
a

21
XIV Semana Espírita 
Realizada pela Aliança 
Municipal Espírita, a 
Semana conta com pales-
tras e seminários sobre a 
doutrina, com diversos 
convidados. Mais Informa-
ções: (35) 3697-2389.

Espaço
Cultural
da Urca

O evento nerd mais querido do sul de Minas  comemora sua 
20ª edição. Games, animes, quadrinhos e muito mais reunido 
em um único lugar. Convidados como youtubers, dubladores, 
quadrinista e profissionais da área falando um poco sobre esse 
mercado que cresce cada vez mais. Mais informações:    
(35) 91578001.



O evento nerd mais querido do sul de Minas  comemora sua 
20ª edição. Games, animes, quadrinhos e muito mais reunido 
em um único lugar. Convidados como youtubers, dubladores, 
quadrinista e profissionais da área falando um poco sobre esse 
mercado que cresce cada vez mais. Mais informações:    
(35) 91578001.
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19
O espetáculo procura intervir de 
maneira positiva na sociedade,  le-
vando ao público a mensagem de 
paz, amor e fraternidade. Mais in-
formações: Paróquia de São  Se-
bastião (35)3714-2010.

Encenação da paixão e 
morte de Jesus Cristo 

Estádio
Municipal

Dr. Ronaldo
Junqueira

Pelos Caminhos de Gólgota20“O espetáculo procura intervir positivamente 
nos pensamentos, atitudes e ações da so-
ciedade, levando ao  público espectador 
diversas mensagens de paz, união, frater-
nindade, condutas éticas e morais, de 
forma a transmitir às pessoas a importância 
destes valores pessoais, no sentido da ver-
dadeira solidariedade e do humanismo au-
têntico”, diz o diretor do espetáculo, Luiz 
Munhoz. Mais informações: (35)     
3697-2389.

.

Evento que conta com expositores de todo o Brasil, trazendo mais 
de 30 mil títulos de livros para todos os gostos e bolsos. Simuta-
neamente com a feira, acontece o FLIPOÇOS, que conta com a 
presença de escritores renomados. Em 2019 o tema “Literatura 
sem  fronteiras” destacará aliteratura hispano- americana, trazendo 
a Poços alguns dos mais importantes escritores latino americanos. 
Mais inormações: GSC Eventos Especiais - (35)      3697-
-1551 - www.flipocos.com

27a
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Espaço
Cultural
da Urca

Feira Nacional do  Livro de 
Poços de Caldas e Flipoços

Comida di Buteco
A proposta é resgatar a culinária 
de raiz e valorizar a tradição dos 
típicos botecos da cidade. São se-
lecionados bares com aperitivos 
que ganham o gosto popular e 
feita a votação durante todo o 
mês, tendo como fechamento uma 
grande festa, com a presença de 
todos os botecos participantes e 
assim anunciado o vencedor. Mais      
informações: (35) 3209-3900 o   
www.comidadibuteco.com.br 

Bares 
da 

cidade

12a
05

O evento proporciona as mais va-
riasdas e saborosas experiências pra 
você! São exposições, poesias, 
shows, manifestações artísticas, gas-
tronomia e muita cerveja. 
São 14 cervejarias diferentes e mais 
de 70 rótulos de cervejas além de 9 
tipo de comidas gourmet para todos 
os gostos. Mais informações:      
facebook.com/cultbeerPocosdeCaldas.

11
14

café 
concerto

Cult Beer

a
Pq. José 
Affonso 
Junqueira
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Festa de São Benedito
A Festa de São Benedito é a 
mais tradicional da cidade, reali-
zada na Praça da Igreja de São 
Benedito. O evento é uma das 
principais manifestações culturais 
de Poços de Caldas, com partici-
pação de milhares de pessoas no 
decorrer da festa.  Mais informa-
ções através do telefone: (35) 
3697-2389.
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a
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66º ENAF Poços
O Encontro Nacional de Atividades 
Físicas, é um grande evento de Sport 
& Fitness e Saúde. Tendo como ob-
jetivo promover a reciclagem e apri-
moramento 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 ousa-
das. A feira de sport, fitness e saúde 
ocorre simultaneamente com o en-
contro, comercializando artigos espor-
tivos. Mais Informações: (35) 
3222-2344 | www.enaf.com.br

17ª Semana de Museus
A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para co-
memorar 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 públi-
cos”. Mais informações: (35) 3697-2197

Pátio
Igreja 

São
 Benedito

Espaço
Cultural
da Urca

Museu 
Histórico e
 Geográfico

11 Composição Ferroviária 
Edição Especial Prata
Para esta comemoração os produtores 
trazem Tarancón, um grupo que une 
e mistura a música brasileira com a 
latino-americana, dos Andes ao 
Caribe, e ainda com influências   
africanas; inventando assim sua    
sonoridade e fazendo seu próprio  
caminho. Mais   informações: 35 
988229116. 

estação 
Mogyana
(fepasa)

VII Gincana de Saúde Mental18 A Gincana de Saúde Mental do curso de Psicologia 
proporcionará aos participantes, através de ativida-
des culturais, artísticas e físicas, caminhos para a 
chegada de informações teóricase práticas,     
considerando o objetivo de estimular a ética e o 
posicionamento crítico, além de proporcionar a   
integração entreo os alunos, professores e usuários 
da rede de Saúde Mental do Município. A Gincana 
oferece, em contrapartida, a doação de todos os 
alimentos arrecadados ao Banco de Alimentos do 
Município. Mais informações: 

Poços de Caldas receberá a 3ª edição do evento “Virada 
à Mineira”. Criado pela Secretaria Municipal de Cultura em 
2017, o evento traz uma programação especial com shows 
em diversos pontos da cidade. A Virada à Mineira é uma 
nova atração que possui o perfil de Poços de Caldas, uma 
novidade que acrescenta à cena cultural de Poços várias 
atividades no feriado de Tiradentes, respeitando as caracte-
rísticas da cidade.

Virada à Mineira18a
19
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2019
Abrindo os festejos juninos na cidade, a festa conta com culi-
nária tradicional, apresentação de quadrilhas, shows, pescaria 
e correio elegante. Evento promovido pela Secretaria Municipal 
de Turismo e Secretaria Municipal de Educação. Mais informa-
ções: (35) 3697-2301

VII Arraiá na Praça

Parque 
José  

Affonso  
Junqueira

e
07
06 3º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas

O Congresso tem o intuito de refletir sobre as implicações das políti-
cas educacionais nas redes educacionais;. Somando-se a isso, o 
Congresso contará ainda com uma Feira de Educação com editoras 
e livrarias específicas da área. Mais informações: (35) 3697-
-1551| www.educacaopocos.com.br

16
e15 32º Torneio Aberto de Golfe de Poços de Caldas

O Torneio Aberto de Golfe de Poços de Caldas é válido para 
o Ranking Paulista por Handicap Index. As categorias se divi-
dem entre feminino, masculino e mista. O campeonato é orga-
nizado pelo Poços de Caldas Serras Altas Golf State e conta 
ainda com a programação social. Mais informações: (35) 
3714-3644.

27a
30

5º Encontro Espírita de Inverno 
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 e 
www.encontroespiritadeinverno.com

Espaço
Cultural
da Urca

Serras
 Altas 
Golf 
Estate

Espaço
Cultural
da Urca

Centro de 
convenções

 Hotel 
Vilage Inn

07
a

09

Circula Som

Rampa
 de Voo 

Livre

O evento é uma parceria entre a Secretaria de Turismo e o 
Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani. O objetivo é 
levar apresentações musicais gratuitas da Banda Sinfônica do 
Conservatório à população poços-caldense e turistas. Nessa 
edição, a apresentação acontece na Rampa de Voo livre, a 
partir das 16h. Evento gratuito. Mais informações: (35) 
3697-2300.

15

16º Encontro e Exposição de Motos 
Clássicas e Antigas de Poços de Caldas
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. Mais informações: (35) 8878-5207 / zehfigueira-pc@uol.com.br

31/05
a02/06

20
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Circo Fest Poços de Caldas
O projeto trás mais de 7 atrações durante 3 dias 
na Praça Pedro Sanches, com apresentações de 
diversos grupos de circo. O festival irá contar com 
oficnas, espetáculos circenses, totalmente gratuitos 
e abertos ao público. Mais informações 

Praça 
Pedro 

Sanches

28 Grupo de Serestas de Poços de Caldas
Contando com a presença de músicos de gabarito, além da vibrante voz da talento-
sa cantora Edna Santos, o show leva a público um rico repertório totalmente voltado 
à obra Alcione, Rainha do Samba. A apresentação é uma homenagem da artista 
poços-caldense a sua Musa Inspiradora e um presente musical ao público especta-
dor. Mais informações: (35) 3064-1499.

Praça 
Pedro 

Sanches



Realizada pela Aliança 
Municipal Espírita, a 
Semana conta com pales-
tras e seminários sobre a 
doutrina, com diversos 
convidados. Mais Informa-
ções: (35) 3697-2389.
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Poços Blues and 
Jazz Festival

14 Meia Maratona das Águas  Poços/Pocinhos
A largada acontece na Rodovia do Contorno(km19,5) em frente a Lorenzetti de 
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 dis-
putadas são juvenil, geral e equipe, todas no masculino e feminino, e ainda vete-
rano masculino A e B e veterano feminino. Mais informações: Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer pelo telefone (35)3697-2082.

rODOVIA DO
CONTORNO

(KM 19,5)

O Poços de Caldas Blues & Jazz 
Festival é um projeto desenvolvido 
pelo músico e produtor cultural Lu-
ciano Boca (Bluesmouth Produ-
ções) para a difusão e preserva-
ção do Blues tradicional, do Jazz 
e suas vertentes. Hoje com 12 
anos de tradição, é o festival mais 
fiel à tradição no Brasil, um 
modelo diferenciado que vem 
sendo apreciado por milhares de 
pessoas em todo o mundo. Mais 
informações: (35) 98876-5941. 

pARQUE
JOSÉ 

AFFONSO
JUNQUEIRA

18
a

21

Será realizada uma sessão de cinema no 
dia 25 de Julho às 20 horas, atividade 
que compõe o evento “ A Itália no Sul 
de Minas”, que de Julho a Setembro 
contará com programação extensa em di-
versas cidades da região. Evento gratuito. 
Maiores infromações: (35) 3697-2300.

Circulo ítalo - Startup

ANTIGA 
ESTAÇÃO
MOGYANA
(FEPASA)

25

21
Estação

ferroviária
mogyanna

(fepasa)

Composição  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. Entrada Gratuita. 
Informações: (35) 98822-9116.

07 III Fest Bandas e Fanfarras
O desfile acontecerá no da 07 de Julho, das 9h às 12h, na Praça Pedro San-
ches. Esse ano, o evento contará com a participaçao de 8 bandas e fanfarras, 
entre escolas do município e da cidade de Wenceslau Braz - MG.  O evento 
faz parte da Programação Oficial do Julho Fest 2019. Para maiores informações: 
(35) 3697-5100.

Praça
pedro

sanches

Poços de Caldas Fest

pARQUE
JOSÉ 

AFFONSO
JUNQUEIRA
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O Poços de Caldas Fest é 
um evento gastronômico, 
onde estará presente inúme-
ros foods trucks, algumas 
apresentações musicais e um 
espaço kids para as crianças 
também se divertirem. O 
eventoé gratuito. Para maio-
res informações: (19) 
97154-3574. 
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12º Poços Classic Car
O Poços Classic Car reúne belos automóveis de diferentes estilos e 
épocas em um dos cenários mais bonitos e tradicionais da cidade, o 
Parque José Affonso Junqueira, contando também com os prédios     
históricos do período do termalismo e do cassinismo. O evento conta com 
o mercado de pulgas, brindes e troféus para os participantes, além de 
apresentações culturais ao longo do dia. Realização Clube do Automóvel 
Antigo de Poços de Caldas. Mais informações pelo e-mail:           
contato@pocosclassiccar.com.br

28º Um dia com Maria
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. A  
programação do dia conta com Recepção da Imagem de Nossa   
Senhora, adoração do Santíssimo Sacramento, Palestra, Reza do 
terço e Santa Missa. Mais nformações: (35) 3713-5592

Campeonato
Municipal de Truco

O Campeonato de truco 
acontece todos os anos, 
com competição entre 
duplas. Os prêmios variam 
entre dinheiro, aparelhos 
eletrônicos e troféus. Mais 
informações através da   
Secretaria Municipal de   
Esportes pelo telefone (35) 
3697-2082.

Semana de Cultura Popular
Serão diversas atividades como exposições fotográficas, apre-
sentações cênicas e musicais ligadas ao folclore regional e 
nacional, teatro de bonecos e oficinas culturais. O evento tem 
por objetivos a preservação e a valorização de manifestações 
culturais tradicionais, além de reconhecer figuras que tanto se 
empenharam pela sobrevivência de nossa cultura popular. 
Mais informações (35) 3697-2389

16º Blue Cloud
Encontro Nacional de Veículos DKW – VEMAG. Além da 
exposição de carros DKW, haverá ainda 40 stands com 
venda de peças, antiguidades, LPs, brinquedos antigos e 
outras relíquias de interesse dos antigomobilistas, e 
também atrações musicais. Mais informações: (14) 
98115-0111 ou (35) 98806-0523.Palace

 Hotel

Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur 
de Mendonça Chaves

28a
01

Evento que conta com expositores de todo o Brasil, trazendo mais 
de 30 mil títulos de livros para todos os gostos e bolsos. Simuta-
neamente com a feira, acontece o FLIPOÇOS, que conta com a 
presença de escritores renomados. Em 2019 o tema “Literatura 
sem  fronteiras” destacará aliteratura hispano- americana, trazendo 
a Poços alguns dos mais importantes escritores latino americanos. 
Mais inormações: GSC Eventos Especiais - (35)      3697-
-1551 - www.flipocos.com

A 35ª Festa Uai será realizada no 
Parque Jose Affonso Junqueira, em que 
tem como principal objetivo resgatar e 
valorizar a cultura popular de Minas. Mais 
uma vez o evento investe na apresenta-
ção de grupos folclóricos e parafolclóricos, 
música, dança, artistas populares, culiná-
ria. A Festa Uai é a festa mais popular 
da região e sua entrada é gratuita. Na 
nossa praça de alimentação, o público 
além de saborerar o que há mais de 
gostoso na culinária mineira, estará con-
tribuindo para com  as entidades culturais 
e filantrópicas. Para maiores informações: 
(35) 3721-3012. 

16a
18

23a
25
Parque
Jose

Affonso 
Junqueira

35ª Festa Uai
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O evento católico Aviva Jovem é o maior evento de evangelização 
de Poços de Caldas e região, voltado para juventude, com programa-
ção 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

Primavera dos Museus
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 tor-
naram espaços culturais e centros de memória?”. A pro-
gramação inclui inserções artísticas e o resgate da me-
mória. Mais informações: (35) 3697-2389.

46ª Exposição Nacional 
de Orquídeas
Expositores de cerca de quarenta cidades expõe suas raras 
flores, verdadeiros objetos de coleção, atraindo visitantes de di-
versas localidades, inclusive para uma área de vendas ou até 
mesmo para um curso sobre o tema. Entrada Franca. Mais in-
formações pelo telefone (35) 3721-3132

10ª Comemoração de 
Criação do VW Brasília
Encontro Nacional de VW Brasília, antigos com 
mais de 20 anos e especiais, além da comemo-
ração 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) 3715-5455

Parque
 José 

Affonso 
Junqueira

Poços de Caldas receberá a 3ª edição do evento “Virada 
à Mineira”. Criado pela Secretaria Municipal de Cultura em 
2017, o evento traz uma programação especial com shows 
em diversos pontos da cidade. A Virada à Mineira é uma 
nova atração que possui o perfil de Poços de Caldas, uma 
novidade que acrescenta à cena cultural de Poços várias 
atividades no feriado de Tiradentes, respeitando as caracte-
rísticas da cidade.



Com apresentação da Orquestra Filarmônica 
Adoração, a Sinfonia da Paz é promovida pela 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Or-
questra Filarmônica Adoração, fundada em 
2009 pela Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, é composta atualmente por 58 instru-
mentistas, formados em cursos na própria 
igreja, também em escolas de música da 
cidade e no Conservatório Municipal Antônio 
Ferrucio Viviani. A regência é do maestro 
Samuel Martins Tostes. Evento gratuito. Mais 
informações: (35) 3721-7757

O Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas nasceu de 
uma necessidade dos profissionais das áreas do direito ambiental, enge-
nharia ambiental, técnico de meio ambiente entre outras, discutir a respei-
to 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 Mu-
zambinho, 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.Para mais informações: 
GSC Eventos (35) 3697 1551 | www.meioambientepocos.com.br

16º Congresso Nacional de Meio Ambiente

27
a

24

Espaço
Cultural
da Urca

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 infor-
mações: (35) 98803-4720

4ª Festa Itália Per Sempre

Parque
 José 

Affonso 
Junqueira

28 Sinfonia da Paz

Festival Estadual Nossa Arte – FEAPAES de Minas Gerais
O Festival é um projeto Apaeano que visa a inclusão da pessoa com deficiência e garante 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 in-
clusão da pessoa com deficiência. A intenção é celebrar as potencialidades da pessoa com deficência, sobretudo da pessoa com 
deficiência intelectual, compartilhar seu potencial criativo e promover a inclusão da arte pela exposição de trabalhos, lançando um 
olhar mais positivo sobre eles. Mais informações: (35) 3714-1326.



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, principal-
mente circenses. Mais informações: (35) 3697-2389

O Encontro Nacional de Atividades Físicas – ENAF, é um grande 
evento de Sport & Fitness e Saúde. Tendo como objetivo promo-
ver 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.

65º Encontro Nacional de Atividades Físicas
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Será realizada uma sessão de cinema no 
dia 25 de Julho às 20 horas, atividade 
que compõe o evento “ A Itália no Sul 
de Minas”, que de Julho a Setembro 
contará com programação extensa em di-
versas cidades da região. Evento gratuito. 
Maiores infromações: (35) 3697-2300.



 Poços é Jazz Festival08
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a Com uma proposta inovadora que tem como foco, 
mesclar Literatura e Jazz, duas das principais ca-
racterísticas 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 mu-
sicais 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
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Poços  Luz
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 va-
riedade 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.

4º Festival de 
Presépios Criativos
O 4º Festival de Presépios Criativos 
será realizado na área central de 
Poços, compreendida pelas ruas cen-
trais da cidade, entre os dias 13 a 23 
de dezembro de 2018, e sua progra-
mação será composta por intervenções 
artísticas, cênicas e criativas, apresen-
tadas no formato de presépios e musi-
cais com repertório natalino.

Réveillon de
Poços de Caldas
Virada de 2019/2020 com 
shows e queima de fogos. Mais 
informações: (35) 3697-
-2300.
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