
CALENDÁRIO DE EVENTOS 2018 

 
MUNICÍPIO: TORITAMA 

 

EVENTO LOCALIDADE 
(Sede, distrito, bairro) 

MÊS DATA HORA DESCRITIVO (descrever o evento em até 10 linhas) 

Festa de Nossa 
Senhora do 

Perpétuo Socorro 

Paróquia Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Fevereiro 30/01 a 
02/02 

Variante Evento religioso que conta com quermesses, 
recitação de terço, concelebração eucarística, Santa 
missa, apresentações de grupos musicais religiosos 

no decorrer dos dias do evento, e no dia do 
encerramento, procissão e missa campal.  – Evento 

Local 

Festa Tradicional 
de Toritama 

Estacionamento do 
Parque das Feiras 

Fevereiro 02 21h Festividade tradicional na cidade com 
apresentações musicais diversas com artistas 

locais, regionais e/ou nacionais, em comemoração 
ao dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – 

Evento Regional 

Festival do Jeans 
de Toritama 

Parque das Feiras Maio 03 a 05 
 

Início ás 
10h 

O mais relevante evento da cidade. O FTJ é um 
evento de moda, com desfile, exposições, feiras, 
rodadas de negócio e apresentações musicais de 

artistas regionais e nacionais, participação de 
famosos para desfilar usando as marcas 

toritamenses, o evento atrai milhares de turistas 
anualmente. – Evento Nacional 

São João da Torre 
– São João nos 
Bairros e Vila 

Junina 

Circular e Na Praça 
do Comércio 

 

Junho 12/06 a 
02/07 

19h Festividade junina itinerante com apresentações 
culturais como quadrilhas, bacamarteiros, banda de 

pífanos, trio pé-de-serra, etc. Visando resgatar e 
valorizar a tradição e cultura nordestina no 

município. – Evento Local 

São João da Torre 
- Shows 

Praça de Fazenda 
Velha  

Junho 12,23 e 
28 

20h Tradicional festa junina com apresentações 

musicais, tendo como estilo principal o forró.– 

Evento Local 

Passeio Ecológico Área Rural do Julho 16 Início às  Passeio ciclístico pela área rural do município, em 



de Toritama Município 7h locais pouco explorados, caracterizado por grandes 
pedras, riachos e belas paisagens, onde não se 

transita carro, apenas motocicletas e bicicletas. Um 
passeio propício para quem gosta de trilhas ecológicas 

e de estar em contato com a natureza, e que atrai 
muitas pessoas praticantes do ciclismo, tanto da 

cidade, como de cidades vizinhas – Evento Regional 

Festa do Agricultor Vila São Benedito Agosto 03 a 05 20h Tradicional festividade realizada num distrito da 
zona rural do município em comemoração e 

agradecimento pelas colheitas do mês de junho. 
Com missa na capela da vila, parque de diversão na 

rua central e atrações musicais locais. – Evento 
Local 

Desfile Cívico Principais Ruas da 
Cidade 

Setembro 07 14h Evento em comemoração ao Dia da Independência 
do Brasil, com desfiles de bandas maciais, fanfarras 
e de alunos do município, pelas principais ruas da 

cidade. – Evento local 
Toritama Moto Fest  Estacionamento do 

Parque das Feiras 
Setembro 21 a23 20h Evento temático, voltado a quem pratica o 

motociclismo, que inclui apresentações artísticas e 
de grupos musicais predominantemente de rock, 
tanto locais, quanto regionais; standes de vendas 
de artigos e acessórios característicos do estilo 

rockeiro e motociclista. Valorizando e disseminando 
o rock e o motociclismo em nossa cidade que vem 
ganhando espaço entre os jovens toritamenses nos 

últimos anos. – Evento Regional 

Festa das Crianças Praça da Rua do 
Comércio 

Outubro 12 Início às 
14h 

Evento em comemoração ao dia das crianças, com 
programações voltadas ao público infantil, equipado 

com infra-estrutura para atividades recreativas, 
como pula-pula, cama-elástica, escorrega em 

piscina de bolinha, salinha de desenho e pintura, 
peças teatrais, entre outros, além da distribuição de 
pipoca, algodão doce e outras guloseimas. – Evento 

Local 

Campeonato de Quadra Poliesportiva Outubro 21 Início as  Evento de competição voltado aos praticantes do 



 

Skate do Bairro 
Independente 

9h skate board, que também conta com premiações e 
apresentações culturais. – Evento Local 

Natal de Jesus A Definir Dezembro 01 a 31 18h Festividade natalina com apresentação do coral 
natalino formado por pessoas da cidade no dia do 

natal, com decoração nos principais locais da 
cidade, que visa resgatar o sentido e o brilho do 

natal; e manter viva a cultura natalina na cidade. – 
Evento Local 

Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da 

Conceição 

Paróquia NsªSrª da 
Conceição 

Dezembro 29/11 a 
08/12 

Variante Evento religioso que conta com quermesses, 
recitação de terço, concelebração eucarística, Santa 
missa, apresentações de grupos musicais religiosos 

no decorrer dos dias do evento, e no dia do 
encerramento, procissão e missa campal. – Evento 

Local 

Festa Tradicional 
de Toritama 

Praça de Fazenda 
Velha 

Dezembro 08/12 21h Festividade tradicional na cidade com 
apresentações musicais diversas com artistas 

locais, regionais e/ou nacionais, em comemoração 
ao dia da Padroeira – Evento Regional 

Aniversário de 
Emancipação 

Política 

Praça da Rua do 
Comércio 

Dezembro 29 21h Evento com amostras e exposições culturais de 
artistas plásticos, artesãos e escritores locais, 

resgatando a história e cultura da cidade, além de 
apresentações musicais de artistas e músicos 

locais. – Evento Local 

Festa de Revéillon Praça da Rua do 
Comércio 

Dezembro 31 e 
01/12 

00:30 Evento em comemoração a passagem de ano novo, 
com apresentações de artistas musicais. – Evento 

Regional 


