
04 a 08 - Conferência Bíblica Cristã a  
Maturidade

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. Mais 
informações: www.amaturidade.com.br

06 a 12– Brazil Cup – Futebol de Campo

Local: vários campos
Edição especial do torneio de futebol de 

campo, realizado através da Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte. Mais informações (35) 
3715-1000 | site: www.brazilcup.com.br

 9 – 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. Com seu jeito 
alegre e descontraído, o palhaço ou bastião, 
um dos integrantes do grupo, deve proteger o 
menino Jesus. 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. Mais 
informações pelo telefone (35) 3697-2115.

10 a 23 – 17° Festival Música nas Montanhas

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 40 
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. 

 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 17ª 
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

21 - 66ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com

24– 57ª Prova Ciclística da Comarca

Local: Ruas da Cidade
A Prova Ciclística da Comarca de Poços de 

Caldas atrai vários competidores da região, 
sobretudo do estado de São Paulo. 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. As categorias disputadas são as seguintes: 
Força livre, Veterano A (de 40 a 50 anos), 
Veterano B (a partir de 51 anos), Pró-elite, 
Feminino e Cidade de Poços de Caldas. A 
premiação é feita em dinheiro e há distribuição 
de troféus. Mais informações pelo telefone (35) 
3697-2082.

24 a 31 – Viva Urca

Local: Espaço Cultural da Urca
A 11ª 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) 3064-1499

30 – Baile de Máscaras

Local: Palace Casino
Baile pré carnaval com o tema Baile de 

Máscaras, com intuito de trazer os bons 
tempo dos bailes no Palace Casino de volta. 
Mais informações pelo telefone (35) 3721-
3851

31 – 34ª Volta ao Cristo
Local: Ruas da cidade e Serra de São 

Domingos
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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6 a 9 – 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, 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. Além dos 
tradicionais bailes de salão, como o Baile 
do Vermelho e Preto, que abre as 
comemorações na sexta-feira, a 
programação conta com o Banho a 
Fantasia, realizado na piscina do Country 
Club, o Desfile de Escolas de Samba e 
Blocos de Rua, eleição da Rainha do 
Carnaval, desfile de blocos caricatos, 
Charanga dos Artistas e muita música por 
toda a cidade.

6 a 9 – Grito Rock Poços de Caldas 2016

Local: New York Pub
Conectando 300 cidades de 30 países, 

o Festival Grito Rock acontece neste ano 
entre o período de 6 a 9 de fevereiro. 
Produzido de forma colaborativa desde 
2005, o Grito Rock foi criado como uma 
alternativa ao carnaval tradicional. Em 
quatro dias de evento, o 7º Grito Rock 
Poços de Caldas, produzido pelo coletivo 
Corrente Cultural reúne vários artistas de 
todo o território brasileiro e, sem dúvida, 
é a melhor opção para um Carnaval 
alternativo. Mais informações: 
www.correntecultural.com e 
www.gritorock.com.br

18 – 67ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente 

Cultural voltada à criação de espaços para a 
música autoral na noite poços-caldense, 
possibilitando o intercâmbio de bandas e 
agentes culturais, além de promover a 
diversidade artística com exposições de 
obras visuais no #VaraldaArte. Mais 
informações: www.correntecultural.com
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17 - 68ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente 

Cultural voltada à criação de espaços para 
a música autoral na noite poços-caldense, 
possibilitando o intercâmbio de bandas e 
agentes culturais, além de promover a 
diversidade artística com exposições de 
obras visuais no #VaraldaArte. Mais 
informações: www.correntecultural.com

24 a 27 - Feira de Artesanato Balaio 
Mineiro e Nóis fazendo Arte

Local: Espaço Cultural da Urca
Feira de artesanato com produtos 

típicos da região do . Mais informações 
pelo telefone (35) 3697-2391

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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

19 – Apresentação do Grupo de Sopro 

Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita do Grupo de 

Sopro da Orquestra Sinfônica de Poços de 
Caldas. A orquestra possui subgrupos, que 
são a Orquestra de Cordas  e o Grupo de 
Sopros, composto por trompetes, 
saxofones, clarinetes, flautas, trompas, 
trombones, tubas e  base harmônica  mais 
percussão.  São  formações distintas que, 
desta forma, oferecem uma gama enorme 
de variações de repertório e estilos:  
erudito, jazz, MPB e até rock.
Mais Informações: (35) 3697-2300



08 e 09 – Poços Pet e Jornada Sul Mineira de 
Clínicos Veterinários de Pequenos Animais.

Local: Espaço Cultural da Urca
A Poços Pet oferecerá atrações gratuitas – 

como apresentações de agility, exposições e 
concursos para visitantes e profissionais da 
área. Juntamente à Jornada Sul Mineira de 
Clínicos Veterinários e Pequenos Animais, 
reunirá empresários e profissionais do 
segmento para negociação e divulgação de 
seus produtos e serviços, promovendo o 
intercâmbio com os visitantes, aumentando o 
turismo comercial da região e conscientizando 
os visitantes sobre os deveres que temos com 
o meio ambiente e os animais. Mais 
informações pelo telefone: (35) 3721-3851 | 
site: www.pocospet.com.br

 Comida di Buteco

Local: Bares da cidade
O Comida di Buteco é um concurso de 

gastronomia típica de botecos, cuja proposta é 
resgatar a culinária de raiz e valorizar a 
tradição dos típicos botecos da cidade. São 
selecionados os 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 pelo telefone (31) 
3209-3900 ou através do site: 
www.comidadibuteco.com.br

21 – 69ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, 
possibilitando o intercâmbio de bandas e 
agentes culturais, além de promover a 
diversidade artística com exposições de obras 
visuais no #VaraldaArte. Mais informações: 
www.correntecultural.com

21 a 24 – 60º 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: Movimento 
Assessoria de Eventos (35) 3222-2344 | site: 
www.enaf.com.br

30|04 a 08|05– 11ª Feira Nacional do Livro de 
Poços de Caldas e Flipoços

Local: Espaço Cultural da Urca
A 11ª 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 a 
presença de escritores renomados. Em 2016, a 
GSC Eventos Especiais em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de Poços de 
Caldas lança o Concurso Estudantil “De 
Camões a Machado de Assis: Uma viagem pela 
Literatura Clássica”, como atividade integrante 
do Festival Literário – Flipoços. O Concurso 
convida as crianças e os jovens a viajar pelo 
mundo dos clássicos: Literatura, Artes, 
Cinema, História, Filosofia, Política. O intuito 
era descobrir o que os grandes pensadores do 
passado liam e escreviam. Mais Informações: 
GSC Eventos Especiais – Telefone:(35) 3697-
1551 | site: 
http://www.feiradolivropocosdecaldas.com.
br/
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02 - Sinfonia das Águas

Local: Parque José Affonso Junqueira
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. As apresentações são 
executadas pela Orquestra Sinfônica de Poços 
de Caldas, acompanhada por outros músicos, 
cantores e corpo coreográfico. 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. Reservas: Secretaria de 
Turismo de Poços de Caldas (35) 3697-2300.

http://www.feiradolivropocosdecaldas.com.br/
http://www.feiradolivropocosdecaldas.com.br/


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 inclui apresentações de 
grupos de congos e caiapós, eventos 
religiosos, 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. Todo ano, a Festa de São 
Benedito registra recorde de público. Além 
de resgatar as tradições culturais da 
cidade, o evento é um grande atrativo 
turístico. Mais informações na Secretaria 
Municipal de Turismo, através do telefone: 
(35) 3697-2389. 

 7ª Jornada Nacional da Especial Idade

Local: Espaço Cultural da Urca
Evento realizado pelo Sindicato de 

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Poços de Caldas, com atividades voltadas 
ao público da melhor idade, como 
caminhadas, dança de salão, ginástica, 
bingos, ioga, missa, compras e passeios, 
bailes e shows. Mais informações pelo 
telefone (35) 3722-2705.

19 – 70ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente 

Cultural voltada à criação de espaços para 
a música autoral na noite poços-caldense, 
possibilitando o intercâmbio de bandas e 
agentes culturais, além de promover a 
diversidade artística com exposições de 
obras visuais no #VaraldaArte. Mais 
informações: www.correntecultural.com

20 a 22 - Construdecore

Local: Espaço Cultural da Urca
Evento da construção, arquitetura e 

decoração. A Construdecore apresenta as 
principais novidades do setor da 
construção civil em produtos, 
equipamentos e serviços. Além disso, 
oferece facilidade na compra de imóveis e 
acesso aos profissionais da área 
imobiliária, arquitetos, engenheiros e 
construtores. O evento é planejado para 
atender as necessidades do consumidor 
final que quer comprar, construir, 
reformar, decorar, alugar ou financiar seus 
imóveis. Mais informações pelo telefone 
(35) 3721-3851 | site: 
www.construdecore.com.br
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02 a 04 – 5ª Feira Nacional de 
Universidades e 14º Congresso 
Interdisciplinar: Saúde, Educação e Trabalho 

Local: Espaço Cultural da Urca
Este programa interdisciplinar envolve três 

grandes Congressos que vêm sendo muito 
considerados pelas contribuições científicas 
que oferecem: Congresso de Neuropsicologia e 
Aprendizagem, Congresso de Psicologia Social 
e de Organizações no Trabalho e Jornada 
Internacional do Sono. O encontro consiste em 
conferências, debates, painéis, oficinas e 
mesas-redondas, além de estudos 
apresentados em exposição de painéis de 
trabalhos científicos e projetos. Além dessas 
atividades, haverá um espaço reservado para 
expositores, trazendo os mais recentes 
estudos, com uma atualização direta de 
renomadas universidades. Mais informações 
no site: www.ribeirodovalle.com.br

8 a 12 – Feira de Artesanato –“Poços 
Artesanal”

Local: Espaço Cultural da Urca
Feira de artesanato mineiro com 

produtos da região. Mais informações: 3697-
2391

16 - 71ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com

13º 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. 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 / 35-8878-
0752 | zehfigueira-pc@uol.com.br 

24 a 26 – 2º Encontro Espírita de Inverno de 
Poços de Caldas

Local: Espaço Cultural da Urca
Encontro com palestras e atividades 

espíritas promovido pela União Fraternal. Mais 
informações: (35) 3721-9935

25– 11ª Encontro de Corais Luzia de Oliveira

Local: Espaço Cultural de Urca
Organizado pelo coral municipal Selma 

Terezinha Furch Alvise, o evento tem entrada 
gratuita. Mais informações pelo telefone (35) 
3697-2391

III Arraiá na Praça

Local: Parque José Affonso Junqueira
Festa Junina criada com o objetivo de 

arrecadar recursos para os caixas escolares das 
unidades de educação infantil. Culinária 
tradicional, apresentação de quadrilhas, 
shows, pescaria e correio elegante fazem parte 
da festa. Evento promovido pela SMT e SME. 
Maiores informações: (35) 3697-2301
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11 - Sinfonia das Águas

Local: Parque José Affonso Junqueira
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. As apresentações são executadas 
pela Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, 
acompanhada por outros músicos, cantores e 
corpo coreográfico. 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. Reservas: Secretaria de Turismo de 
Poços de Caldas (35) 3697-2300.

26 – Apresentação da Orquestra de Cordas da 
Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita da Orquestra de 

Cordas da Orquestra Sinfônica de Poços de 
Caldas. A orquestra possui subgrupos, que são 
a Orquestra de Cordas  e o Grupo de Sopros, 
composto por trompetes, saxofones, 
clarinetes, flautas, trompas, trombones, tubas 
e  base harmônica  mais percussão.  São  
formações distintas que, desta forma, 
oferecem uma gama enorme de variações de 
repertório e estilos:  erudito, jazz, MPB e até 
rock.Mais Informações: (35) 3697-2300

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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



1 a 3 – Poços é Jazz Festival

Local: Espaço Cultural da Urca
Grandes nomes do Jazz, lounge bar, 

atrações variadas em um evento para agradar 
aos fãs do gênero musical. Para mais 
informações: www.jazzsoulfestival.com.br

8 a 17 - 27ª Feira Mineira de Artesanato 
Rural – AMAR

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 seis 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

8 a 24 - Julhofest

Local: Vários pontos da cidade
O Julhofest é um festival que preenche o 

mês de Julho com apresentações de dança, 
música, teatro, exposições e outras atrações 
que atingem públicos de todas as idades. O 
evento é uma verdadeira vitrine dos artistas 
locais que produzem e atuam em 99% dos 
espetáculos. Tornou-se o evento de maior 
expressão no período de férias na cidade e a 
cada ano traz novas formas de integrar ainda 
mais a comunidade e turistas com a cultura 
local, regional e nacional. Mais informações na 
Secretaria Municipal de Cultura, através do 
telefone (35) 3697-2389.

21 – 72ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com

25 a 31 – Brazil Cup – Futebol de Campo

Local: Vários campos
O Brazil Cup, campeonato de futebol de 

campo para as categorias de base sub-11, sub-
13, sub-15 e sub-17, é realizado todos os anos. 
Tem a participação de equipes de Poços de 
Caldas e também de outros estados e países. 
Mais informações (35) 3715-1000 | site: 
www.brazilcup.com.br

29 a 31– Exposição Nacional de Cattleyas 
Walquerianas e Cattleyas Nobilior de Poços de 
Caldas

Local: Espaço Cultural da Urca
Exposição promovida pelo Círculo de 

Orquidófilos de Poços de Caldas, tendo com o 
destaque as espécies de orquídeas Cattleya 
Walkeriana e Nobilor. Mais informações (35) 
3697-2391.

29 a 31 – 6º Noivas Festas e Eventos

Local: Palace Casino
A Noivas Festas & Eventos é uma feira 

voltada para os participantes e realizadores 
de festas empresariais, formaturas, 
congressos, inaugurações, aniversários e, 
especialmente casamentos. A exposição 
conta com estandes de diversos segmentos, 
como e fotografia e filmagem, decoração, 
buffets, roupas de festas, vestidos de noivas, 
entre outros. Mais informações (35) 3721-
3851 | site: www.noivasfestaseventos.com.br
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18 – 73ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com

24 a 28 - 14º Blue Cloud

Local: Palace Hotel
Encontro Nacional de Veículos DKW – 

VEMAG. Mais informações: (19) 99775-5097 
ou (14) 98115-0111.

26 a 28 - 44ª Exposição Nacional de 
Orquídeas de Poços de Caldas

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. 
Mais informações: (35) 3721-3132

34º Festa Uai

Local: Estacionamento do Estádio Ronaldo 
Junqueira

A Festa Uai é um dos eventos mais 
tradicionais de Poços de Caldas, uma festa que 
busca resgatar a cultura caipira mineira com 
apresentações de grupos folclóricos, como os 
Ternos de Congo, Folia de Reis e Caiapós, além 
de shows com cantores de música caipira 
regional e nacional. O evento também conta 
com a Fazendinha e a Casa do Caboclo, 
retratando a paisagem e os costumes do povo 
caipira, Concurso da Flor Cabocla e Cavalgada. 
A gastronomia é um atrativo à parte, são várias 
tendas servindo o que há de melhor na 
cozinha mineira, deliciosos pratos preparados 
no fogão a lenha e no forno de barro. Mais 
Informações: Secretaria Municipal de Turismo. 
Telefone: (35) 3697-2300

9º Poços Classic Car

Local: Parque José Affonso Junqueira
O evento reúne belos automóveis de 

diferentes estilos e épocas em um dos cenários 
mais bonitos e tradicionais da cidade, 
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

06 - Sinfonia das Águas

Local: Parque José Affonso Junqueira
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. As apresentações são executadas 
pela Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, 
acompanhada por outros músicos, cantores e 
corpo coreográfico. 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. Reservas: Secretaria Municipal de 
Turismo de Poços de Caldas (35) 3697-2300.

11º Campeonato Municipal de Truco

Local: Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de 
Mendonça Chaves

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

IV Festival Nacional de Teatro de Poços de 
Caldas

Local: Espaço Cultural da Urca 
O Festival Nacional de Teatro de Poços de 

Caldas vem com apresentações de palco, rua 
e espetáculos alternativos, selecionados 
através de regulamento próprio e aberto a 
todos os grupos e companhias de teatro de 
todo o país. As apresentações são todas 
gratuitas. Maiores informações: (35) 3713-
8339/ (35) 8801-8978
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27 – Apresentação do Grupo de Sopro 
Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita do Grupo de Sopro 

da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. A 
orquestra possui subgrupos, que são a 
Orquestra de Cordas  e o Grupo de Sopros, 
composto por trompetes, saxofones, 
clarinetes, flautas, trompas, trombones, tubas 
e  base harmônica  mais percussão.  São  
formações distintas que, desta forma, 
oferecem uma gama enorme de variações de 
repertório e estilos:  erudito, jazz, MPB e até 
rock. Mais Informações: (35) 3697-2300

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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



9 e 10 – 29º Torneio Aberto de Golfe de Poços 
de Caldas

Local: Serras Altas Golfe Estate
O XXVIII Torneio Aberto de Golfe de Poços 

de Caldas é válido para o Ranking Paulista por 
Handicap Index. O torneio tem como 
modalidade o Stroke Play 36 Buracos e é 
regido pelas regras do R&A e regras locais, 
dentro dos critérios aprovados pela Federação 
Paulista de Golfe. O campeonato é organizado 
pelo Poços de Caldas Golfe Clube e conta ainda 
com a programação social. Mais informações : 
(35) 3714-3644.

12 a 17  - Semana da Cultura Gospel

Local: Espaço Cultural da Urca
Evento anual que compreende a 

realização de palestras, leituras, gincanas 
culturais e esportivas, shows e outras 
atividades afins, sempre ligadas à cultura 
cristã. Organizada pelo Conselho de Pastores – 
CONPAS, a programação conta ainda com a 
Marcha para Jesus. Mais informações: (35) 
99186-7881.

21 a 23 – 13º Congresso Nacional de Meio 
Ambiente

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, engenheira 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. Em sua 13° 
Edição, o Congresso Nacional de Meio 
Ambiente de Poços de Caldas trará tema s 
como  ‘’Inovações e Soluções Tecnológicas 
Sustentáveis’’ e contará com palestras e mesas 
de debates de altíssimo nível e com 
palestrantes de renome, além de minicursos e 
atividades paralelas. Para mais informações: 
GSC Eventos (35) 3697 1551 | site: 
www.meioambientepocos.com.br

15 – 74ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com
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24 – Apresentação da Orquestra Sinfônica 
de Poços de Caldas

Local: Parque José Affonso Junqueira
Apresentação gratuita da Orquestra  

Sinfônica de Poços de Caldas. Mais 
informações: (35) 3697-2300

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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



14 a 16 – 59º 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 | site: 
www.enaf.com.br

29 – 2º Festival do Café e 9º Concurso de 
Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas

Local: a definir
Mantendo o foco na valorização da 

produção especial dos grãos e da propriedade, 
o 9º Concurso de Qualidade dos Cafés de 
Poços de Caldas continua com o 2º Festival do 
Café. O concurso, onde os cafeicultores 
poderão disputar um prêmio no Concurso de 
Qualidade dos Cafés, tem como objetivo 
destacar os cafés regionais em âmbito nacional 
e internacional. A programação conta com 
palestras e workshops abertos e gratuitos com 
receitas fáceis e rápidas envolvendo o café. 
Conta ainda com degustações dos cafés 
finalistas, sorteios, apresentações, leilão e 
homenagens, entre outros. Mais informações: 
GSC Eventos (35) 3697-1551 
www.cafesespeciaispocosdecaldas.com

20 - 75ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com
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01 - Sinfonia das Águas

Local: Parque José Affonso Junqueira
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. As apresentações são executadas 
pela Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, 
acompanhada por outros músicos, cantores e 
corpo coreográfico. 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. Reservas: Secretaria Municipal de 
Turismo de Poços de Caldas (35) 3697-2300.

23 – Apresentação da Orquestra de Cordas da 
Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita da Orquestra de 

Cordas da Orquestra Sinfônica de Poços de 
Caldas. A orquestra possui subgrupos, que são 
a Orquestra de Cordas  e o Grupo de Sopros, 
composto por trompetes, saxofones, 
clarinetes, flautas, trompas, trombones, tubas 
e  base harmônica  mais percussão.  São  
formações distintas que, desta forma, 
oferecem uma gama enorme de variações de 
repertório e estilos:  erudito, jazz, MPB e até 
rock.
Mais Informações: (35) 3697-2300

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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



05 – 38º Festival de Corais de Poços de Caldas

Local: Espaço Cultural da Urca
O Festival é promovido pelo Coral 

Camargo Guarnieri de Poços de Caldas, com o 
apoio da Prefeitura e através da Lei de 
Incentivo a Cultura. O evento recebe grupos de 
corais de todo o Brasil, apresentando um 
programa diversificado que passa, por 
exemplo, pela Bossa Nova, Pop, MPB, além de 
canções eruditas e religiosas. Mais 
informações: (35) 3721-7309

 17 e 18 – 2º Simpósio de Hidrologia Médica e 
Águas Termais

Local: a definir
Com o objetivo de resgatar um dos seus 

maiores patrimônios naturais – as águas 
minerais e termais, Poços de Caldas sedia o 2º 
Simpósio de Hidrologia Médica e Águas 
Termais, Minerais e Naturais de Poços de 
Caldas, que visa reviver um dos maiores bens 
da humanidade atual – águas. Desta forma, 
deverão se encontrar nesta cidade no período 
de 13 a 15 de novembro de 2014, algumas dos 
maiores especialistas nesta área, além de 
profissionais e estudantes ligados ao setor. 
Mais informações: GSC Eventos (35) 3697-
1551 | www.aguastermaispocosdecaldas.com

06 – 144º 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, 
competições esportivas e desfiles 
comemorativos. Mais informações: (35) 3697-
2389

17 – 76ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente Cultural 

voltada à criação de espaços para a música 
autoral na noite poços-caldense, possibilitando 
o intercâmbio de bandas e agentes culturais, 
além de promover a diversidade artística com 
exposições de obras visuais no #VaraldaArte. 
Mais informações: www.correntecultural.com

7º Festival Vai Sul de Minas

Local: a definir
Festival de artes transversais com foco no 

intercambio cultural e no escoamento de 
produção autoral do sul de Minas. O projeto 
consiste em atividades complementares das 
mais diversas áreas culturais, shows e 
publicação de catálogo dos artistas envolvidos, 
capacitando, divulgando e promovendo 
artistas sul mineiros. Em sua sexta edição 
consecutiva, o #VAISULDEMINAS 2015 
transversaliza o conteúdo, reunindo obras e 
artistas dos setores da música, artes plásticas, 
fotografia, teatro, literatura e poesia, aliado a 
preocupação com a formação de público, 
capacitação de agentes e com a construção de 
politicas públicas na área da Cultura, em 
âmbito regional. Todas as atividades são em 
espaços públicos, gratuitas e livres para todas 
as idades. Mais informações: 
www.correntecultural.com
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19º Encontro para Estudo da Ciência 
Espírita

Local: a definir
O congresso aborda temas da ciência 

espírita e auto-ajuda, 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) 
3722-3545 e (35)3722-3179 | email: 
shambala@matrix.com.br

26 – Apresentação do Grupo de Sopro 
Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita do Grupo de Sopro 

da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. A 
orquestra possui subgrupos, que são a 
Orquestra de Cordas  e o Grupo de Sopros, 
composto por trompetes, saxofones, 
clarinetes, flautas, trompas, trombones, tubas 
e  base harmônica  mais percussão.  São  
formações distintas que, desta forma, 
oferecem uma gama enorme de variações de 
repertório e estilos:  erudito, jazz, MPB e até 
rock. Mais Informações: (35) 3697-2300

11 – Apresentação da Orquestra de Cordas da 
Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Local: Thermas Antônio CArlos
Apresentação gratuita da Orquestra de 

Cordas da Orquestra Sinfônica de Poços de 
Caldas. A orquestra possui subgrupos, que são 
a Orquestra de Cordas  e o Grupo de Sopros, 
composto por trompetes, saxofones, 
clarinetes, flautas, trompas, trombones, tubas 
e  base harmônica  mais percussão.  São  
formações distintas que, desta forma, 
oferecem uma gama enorme de variações de 
repertório e estilos:  erudito, jazz, MPB e até 
rock. Mais Informações: (35) 3697-2300

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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



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

18 – Apresentação da Orquestra Sinfônica 
de Poços de Caldas

Local: a definir
Apresentação gratuita da Orquestra  

Sinfônica de Poços de Caldas. Mais 
informações: (35) 3697-2300

18 – 77ª Noite Fora do Eixo

Local: New York Pub
Ação mensal do coletivo Corrente 

Cultural voltada à criação de espaços para 
a música autoral na noite poços-caldense, 
possibilitando o intercâmbio de bandas e 
agentes culturais, além de promover a 
diversidade artística com exposições de 
obras visuais no #VaraldaArte. Mais 
informações: www.correntecultural.com
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31 – Réveillon de Poços de Caldas

Local: Parque José Affonso Junqueira
Virada de 2015/2016 com shows e 

queima de fogos. Mais informações: 
Secretaria Municipal de Cultura (35) 3697-
2389.

Prefeitura de Poços de Caldas

Secretaria de Turismo

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