
Calendário de festas profanas 

Janeiro 
• 06 – Folias de Reis 
• Ensaios dos blocos e escolas de samba 
 

Fevereiro 
• Movimento Cultural Lado B – diversão e arte nas comunidades 
• 21 de fevereiro: tomada de Monte Castelo 
• data móvel: pré carnaval e carnaval 
 

Março 
• 06 de março de 1838: elevação à categoria de cidade. 
• data móvel: pré carnaval e carnaval 
• data móvel: Quaresma e Semana Santa 
• data móvel: Comida di Buteco  
• data móvel: Feira de Gastronomia e Artesanato 
• seresta imperial 
 

Abril 
• 14 de abril: comemoração da Tomada de Montese 
• Semana da Inconfidência: Corrida Rústica, cavalgadas, etc. 
• 21 de abril: Homenagem aos dois “ícones” são-joanenses: Tiradentes e Tancredo Neves 
• espetáculo teatral: 21, SÉCULO XXI,  
• data móvel: Quaresma e Semana Santa 
• data móvel: Comida di Buteco  
• data móvel: Feira de Gastronomia e Artesanato 
• seresta imperial 
 

Maio 
• 01 de maio: Comemorações do Dia do Trabalhador 
• 13 de maio: Comemoração da Abolição da Escravatura 
• data móvel: Festa e Folias do Divino Espírito Santo 
• seresta imperial 
 

Junho 
• Semana do Meio Ambiente 
• Festas Juninas em vários pontos da cidade 
• data móvel:Feira da Solidariedade 
• seresta imperial 
• seminário de turismo 
• Jubileu do Divino 
•  
 

Julho 
• Festas Julinas 
• Inverno Cultural da UFSJ: oficinas, espetáculos de teatro, dança, música; shows, exposições, etc 
• Torneio de Inverno de Futebol de Salão 
• seresta imperial 

 
Agosto 
 

• Data móvel: Exposição Agropecuária de São João del Rei 
• Festa do Rosário – Comunidade de São Geraldo - Folias 
• Semana do Folclore 
• Semana do Exército: Concertos, palestras, corrida rústica, provas de Orientação, em comemoração ao dia do Soldado 

(25 de agosto). 
• seresta imperial 

 
 
 



Setembro 

• Semana da Pátria (concertos, desfiles, Enduro da Independência, etc) 

• Festa do Cavalo de Emboabas 

• Semana da Árvore 

• seresta imperial 

• encontro internacional de flautistas 

 

Outubro 

• Semana da Criança 

• 12 out: Festa N. Sra do Pilar, padroeira da cidade. 

• Folias de N Sra do Rosário 

• seminário de turismo 

Novembro 

• 02 nov: Finados: Mês de visitação dos cemitérios 

• 15 nov: Proclamação da República 

• seminário de patrimônio cultural 

Dezembro 

• semana de educação patrimonial 

• 08 de dezembro: Aniversário da Cidade: em 08 de dezembro de 1713, o arraial novo de N Sra do Pilar se torna a vila de 
São João del Rei. 

• Semana de Bárbara Eliodora 

• Comemorações do Natal: presépios, músicas típicas, concertos, apresentações teatrais. 

• 31 – Reveillon 

 

Pesquisa: Sebastião “Jacó” Gomes 

Organização: Nathanael Andrade 


