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Goiânia, 01 de fevereiro de 2022 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2022 

 

EVENTO DESCRITIVO PRODUTO ESTIMATIVA DATA/PERÍODO  

Projeto Sons 

de Mercado 

Promover vários estilos 

musicais no mercado 

popular incentivando os 

trabalhos em diversos 

segmentos relacionados 

à música e interação dos 

mesmos. 

Shows de Grupos 

e artistas de MPB, 

Rock, Samba, 

Sertanejo, Jazz, 

Blues, novos 

talentos, entre 

outros. 

Apresentações de 

28 

 shows musicais 

De abril a outubro –  

Sexta e Sábado 

Chorinho Proporcionar a 

comunidade 

apresentações variadas 

de choro e samba em 

ambiente aberto, 

valorizando a junção de 

Patrimônio cultural 

imaterial (choro) com 

um dos nossos 

patrimônios cultural 

material (Antiga Estação 

Ferroviária). 

Shows de Artistas, 

grupos e bandas 

de Choro, samba, 

entre outros.  

Dezoito 14 dias 

com 28 shows 

musicais 

Quinzenal nas 

sextas-feiras. De 

abril a outubro 

 

Carnaval Promover e apoiar a 

divulgação e 

apresentação de e blocos 

carnavalescos de 

Goiânia, entre outros. 

Blocos 

carnavalescos e 

eventos afins. 

Atividade anual  

 

Abril 

Tablado 

Artístico 

Promover movimentos 

de fortalecimento da 

cena local, com 

espetáculos nas 

principais praças e 

parques de Goiânia. 

Contribuindo de forma a 

estimular novos artistas. 

Shows de Música, 

Dança e Teatro, 

exposições de 

Pintura e 

Escultura, 

Literatura e 

Cinema. 

14 atrações por 

edição. 

4 edições no ano. 

Abril, Junho, 

Agosto e Outubro.  

Festival de 

Stand up e 

Humor 

Promover movimentos 

de fortalecimento da 

cena local, e na 

valorização da produção 

humorística. 

Contribuindo de forma a 

estimular novos artistas. 

Shows de stand 

up. 

Sete dias com até  

21 shows de humor 

Maio 

 

Festival de 

Teatro 

Popular 

Mostra de teatro popular 

no intuito de promover e 

potencializar as 

Espetáculos de 

Teatro - Artes 

Cênicas, palestras, 

15 dias de 

programação com 

apresentações de 

espetáculos teatrais, 

Maio 
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produções cênicas 

locais. 

ações formativas e 

workshops. 

palestras e rodas de 

conversa. 

Festival de 

Ópera 

Promover e divulgar a 
arte lírica e oportunizar 
o acesso a espetáculos 
operísticos de qualidade 
combinando no palco 
talentos locais com 
grandes nomes da ópera 
no cenário nacional.  

Espetáculos 

operísticos 

12 Espetáculos, 

sendo 3 em 4 

meses. 

Período de 
execução: maio a 

outubro. 

 Grande 

Arraial de 

Goiânia 

Promover e motivar os 

grupos de quadrilheiros 

goianos. Referencial de 

festa junina em Goiânia, 

onde há a propagação, 

manutenção e 

preservação dos 

costumes locais, 

regionais e tradicionais 

de nossa gente, dentro do 

âmbito cultural junino, 

na preservação das 

raízes goianas dos 

costumes locais, 

valorizando o folclore 

popular.  

Concurso de 

Grupos de 

quadrilhas juninas 

estilizadas e 

tradicionais. 

Três dias com 

apresentações de 

até dezessete 

grupos de 

Quadrilha 

Atividade anual, 

realizada dentro do 

circuito junino. 

Canto de 

Ouro 

Promover a participação 

de cantores e bandas 

musicais para 

apresentação no Centro 

Municipal de Cultura 

Goiânia Ouro. 

Show musical 19 dias: 38 shows 

veteranos e 19 

iniciantes – 57 

shows 

Julho 

5ª a domingo 

Batismo 

Cultural 

 Celebrar com variados 

eventos em diversos 

locais, o maior marco da 

história de Goiás, a 

construção da nova 

capital. 

Resgate da 

memória. 

Apresentações de 

até seis shows e 

performances 

5 de julho 

Arte Urbana Exposição de obras e 

manifestações artísticas 

com o foco na promoção 

da Arte Urbana nas suas 

variadas maneiras de 

intervenção direta na 

cidade, democratizando 

assim, os espaços 

públicos. 

Exposições de 

grafites 

Produção e 

exposição de até 20 

painéis de grafite 

em locais públicos. 

Agosto 
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Prêmio 

Buritis 

Premiar pessoas que de 

alguma forma 

contribuíram com o 

desenvolvimento da 

cultura goianiense. 

Reconhecimento 

cultural 

Cerimônia de 

Premiação 

Agosto 

Dia do 

Patrimônio 

Histórico 

Ações culturais em 

comemoração e 

valorização dos bens 

materiais e imateriais 

que compõem o 

Patrimônio Histórico de 

Goiânia.  

Resgate da 

memória. 

Apresentações de 

até seis de shows e 

performances 

17 de agosto 

Desfile de 7 

Setembro  

Promover o desfile 

Cívico e Militar de 7 de 

setembro em 

comemoração ao dia da 

Independência do Brasil. 

Desfile de 

militares e 

estudantes, com 

suas respectivas 

bandas. 

Desfile com escolas 

públicas e militares 

 

07 de setembro 

Desfile de 24 

de Outubro 

Promover o desfile 

Cívico militar em 

comemoração ao 

aniversário de Goiânia.   

Desfile de 

militares e bandas 

de escolas públicas 

e participação de 

escolas 

particulares. 

Desfile com escolas 

públicas e militares 

 

24 de outubro 

Festival 

Internacional 

Goiânia em 

Cena e Artes 

Circenses 

Valorizar e democratizar 

o acesso á cultura. Um 

conjunto de ações de 

políticas públicas 

fomentadoras e inseridas 

em um movimento de 

fortalecimento da cena 

local, sempre focado na 

troca de experiências, na 

valorização da produção 

cênica e contribuindo de 

forma a estimular novos 

artistas, criação e fruição 

da cultura em nossa 

cidade. 

Espetáculos de 

Artes cênicas. 

Nove dias de 

atividades intensas 

com apresentações 

de espetáculos, 

performances, 

oficinas e rodas de 

conversa. 

Atividade anual, 

dentro das 

comemorações do 

aniversário de 

Goiânia. 

De 16 a 23 de 

outubro. 

 

FESTCINE Realizar mostra de 

filmes brasileiros nas 

categorias nacional, 

goiano, universitário e 

escolar, a fim de 

fomentar e incentivar a 

produção da sétima arte. 

Mostra 

competitiva de 

Cinema 

Exibição de até 22 

filmes – entre curta 

e/ou longa 

metragem 

Novembro 
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Goiânia em 

Prosa e Verso 

Edição e divulgação de 

diversas obras literárias 

de escritores novos e 

consagrados. 

Publicação de 

livros 

Impressão e 

lançamento de 225 

obras literárias 

Novembro 

  

Concertos da  

Orquestra 

Sinfônica de 

Goiânia 

 

Promover, divulgar e 

coordenar atividades de 

música sinfônica além 

de apoiar a Música de 

câmara e lírica a serviço 

do desenvolvimento 

cultural de Goiânia. 

Concertos Atividades com 

apresentações e 

concertos em 

variados lugares. 

Durante todo ano, 

de acordo com 

agendamento. 

Produções 

Artísticas do 

CLA 

Promover, divulgar e 

potencializar produções 

artísticas desenvolvidas 

com e para alunos e 

comunidade do Centro 

Livre de Artes.  

Exposições, 

recitais, musicais, 

peças teatrais, 

espetáculos de 

dança, festivais e 

mostras de artes 

integradas. 

Atividades diversas 

nos segmentos de 

música, artes 

cênicas, artes 

visuais e artes 

integradas. 

Fevereiro a 

dezembro de acordo 

com o calendário 

institucional do 

CLA. 

Exposições 

MAG e 

Museu Frei 

Confaloni 

Promover, divulgar e 

potencializar exposições 

artísticas e propiciar o 

intercâmbio entre 

artistas, curadores, 

críticos de arte e público 

em geral. 

Abertura de 

diversas 

exposições 

artísticas. 

 

Até 08 exposições 

aproximadamente 

em cada museu. 

De janeiro a 

dezembro, de 

acordo com o 

calendário 

institucional. 

Eventos 

literários 

BMMTM 

E 

BMCC 

Promover, divulgar e 

estimular o hábito de 

leitura e de frequentação 

das bibliotecas públicas 

municipais Marieta 

Telles Machado e Cora 

Coralina. 

Eventos literários, 

saraus, contação 

de histórias, clubes 

de leitura, 

encontros poéticos 

Eventos diversos De janeiro a 

dezembro, de 

acordo com o 

calendário 

institucional. 

Conferência 

Municipal de 

Cultura 

Promover a conferência, 

para discussões visando 

melhorias, das ações a 

favorecer o 

desenvolvimento de 

políticas culturais da 

cidade. 

Artistas, 

produtores e 

gestores. 

Atividade anual  Dezembro  

 

 

 

Edelweiss Vieira Prego 

Diretoria de Políticas, Ações e Patrimônio Artístico e Cultural 


