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A arte em sua melhor forma
Neste evento será apresentado, danças, shows
musicais, som acústico, teatro, fotografia, recitação
de poesias entre outros. Será dois dias de pura
arte e inspiração, com oficinas artísticas e muito
mais! Venha participar, venha incentivar a arte.
Maiores informações:@arteemsuamelhorforma.

ANTIGA 
ESTAÇÃO

MOGYANA
(FEPASA)

22
25A

Carnaval
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. Maiores informações: (35)
3697-2300.

DIVERSOS 
PONTOS

DA CIDADE

 
Com direção e coreografias de Adriano
Mesquita juntamente com um elenco de 20
bailarinos e a participação especial de
Matheuzin Dias (Mos Crew) dão vida a esse
espetáculo de dança.
Valores e mais informações: (35) 98857-8088.

29Peça "Deus não está morto"

URCA



MARÇO

 
3°St. Patrick's Festival
Uma das datas mais tradicionais no mundo para os
amantes de Pub e boas cervejas está chegando...
O New York Pub traz a Irlanda até você num clima de
festa único e alegria, sem moderação!
Serão 10 HORAS de Festa regada de música boa, gente
bonita, chopps artesanais, brincadeiras, comidinhas
deliciosas e muito mais. Informações: (35) 3721-7782.

NEW
YORK
PUB
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10Mario Sergio Cortella -
 "Faça o Teu Melhor! Competência e o Risco da Mediocridade"

Na palestra Cortella comenta sobre a importância de
fazer o melhor – e não apenas o possível.  “fazer o teu
melhor, com as condições que você tem, enquanto não
tem condições melhores para fazer melhor ainda”.
Quem apenas faz o possível, o básico, cai na
mediocridade e vive uma vida morna, apequenada.
Atendimento por telefone:
Ligação local: 4003-3426
Central Atendimento : (11) 4118-0151
Atendimento Celular e Whatsapp: (11)94066-0029
Atendimento Celular e Whatsapp: (35)98865-8210

CENTRO DE
CONVENÇÕES

CENACON

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.

ANTIGA
ESTAÇÃO

MOGYANNA
(FEPASA)

 

29



ABRIL

 
Virada à Mineira
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
características da cidade.

20
21

12Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar ainda mais a
sociedade poços-caldense a oportunidade de conhecer
esta prática que veio do oriente para o ocidente
trazendo benefícios; porém não sendo acessível a todos.

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA

E
RUA 

SÃO PAULO



MAIO

 

18
24A

Semana Nacional de Museus
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

DIVERSOS 
PONTOS

DA CIDADE

Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar ainda mais a
sociedade poços-caldense a oportunidade de
conhecer esta prática que veio do oriente para o
ocidente trazendo benefícios; porém não sendo
acessível a todos.

PARQUE
JOSÉ 

AFFONSO
JUNQUEIRA

31

01
13

Festa de 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. Mais informações através do telefone:
(35) 3697-2389.

 PÁTIO
IGREJA

SÃO
 BENEDITO
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JUNHO
05
07A

 

VIII Arraiá na Praça 
De 05 a 07 de Junho vai acontecer o  "Arraiá na Praça",
um evento junino realizado pela Secretaria de
Turismo de Poços de Caldas! Terá participação de
artistas locais todos os dias proporcionando ao
público: quadrilha, teatro, orquestra caipira, forró,
mpb, sertanejo e muito mais! Além das barraquinhas
de comidas típicas de festa junina que não podem
faltar né? A entrada é GRATUITA!
Mais informações: (35) 3697-2300

PRAÇA 
PEDRO

SANCHES

11
14A

Circo Fest
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
oficinas, espetáculos circenses, totalmente gratuitos e
abertos ao público. 

DIVERSOS 
PONTOS

DA CIDADE



JULHO

 30
02A

XIII 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

PARQUE
JOSE

AFFONSO
JUNQUEIRA

28Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar
ainda mais a sociedade poços-caldense
a oportunidade de conhecer esta
prática que veio do oriente para o
ocidente trazendo benefícios; porém
não sendo acessível a todos.

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA

09
26A

Julho Fest
Realizado pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas,
através da Secretaria de Cultura, o Festival de Inverno
Julho Fest oferece para moradores e visitantes da
cidade espetáculos, shows, oficinas, exposições e
recreação, em variadas linguagens artísticas e em
diversos territórios culturais da cidade. No ano de 2020
o Festival de Inverno Julho Fest chega à sua 26ª edição
e continua na busca da valorização do artista local, do
fomento ao turismo e da economia local por
intermédio da Cultura.

PARQUE
JOSE

AFFONSO
JUNQUEIRA



AGOSTO / SETEMBRO

 

30 Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar ainda mais a
sociedade poços-caldense a oportunidade de conhecer
esta prática que veio do oriente para o ocidente
trazendo benefícios; porém não sendo acessível a todos.

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA

04
07A

Itália Per Sempre
Neste evento será apresentado, danças, shows
musicais, som acústico, teatro, fotografia, recitação
de poesias entre outros. Será dois dias de pura
arte e inspiração, com oficinas artísticas e muito
mais! Venha participar, venha incentivar a arte.
Maiores informações:@arteemsuamelhorforma.

ANTIGA 
ESTAÇÃO

MOGYANA
(FEPASA)

/08

/09



OUTUBRO
08
09E

 

A arte em sua melhor forma
Neste evento será apresentado, danças, shows
musicais, som acústico, teatro, fotografia, recitação
de poesias entre outros. Será dois dias de pura
arte e inspiração, com oficinas artísticas e muito
mais! Venha participar, venha incentivar a arte.
Maiores informações:@arteemsuamelhorforma.

ANTIGA 
ESTAÇÃO

MOGYANA
(FEPASA)

25Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar ainda mais a
sociedade poços-caldense a oportunidade de conhecer
esta prática que veio do oriente para o ocidente
trazendo benefícios; porém não sendo acessível a todos.

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA



NOVEMBRO / DEZEMBRO
22

 

ABERTURA NATAL

13/12 Yoga ao ar livre
O projeto nesse ano pretende levar ainda mais a
sociedade poços-caldense a oportunidade de conhecer
esta prática que veio do oriente para o ocidente
trazendo benefícios; porém não sendo acessível a todos.

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA

31/12 Reveillon Poços de Caldas
Virada de 2020/2021 com shows e queima de fogos.
Mais informações: (35) 3697-230

PARQUE 
JOSÉ

AFFONSO
JUNQUEIRA

/11 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.


