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JANEIRO e FEVEREIRO
(Eventos suspensos pela pandemia)

MARÇO
8 – Aniversário de Campos de Cunha (evento 
cultural)
18 a 20 – Aniversário de Cunha (evento 
cívico/cultural)

ABRIL
Semana Santa (evento religioso)
De 21 a 08/MAIO – Festa do Pinhão (evento 
gastronômico/cultural)

MAIO
De 21 a 08/MAIO – Festa do Pinhão (evento 
gastronômico/cultural)
28 – Dia do Ceramista (evento cultural) –
confira a programação preparada pelo ICCC 
em facebook.com/icccunha

JUNHO
23 – Dia da Nascente do Rio Paraibuna 
(evento ambiental/educacional/cultural)
– Festas Juninas das Escolas Municipais 
(evento educacional/cultural)

JULHO
De 1 a 31 – Festival de Inverno Acordes na Serra 
(evento cultural)
9 – 90 anos da Revolução Constitucionalista de 
1932 (evento cultural)
10 – Enduro da Revolução (evento ciclístico)
30 – 3ª Corrida Noturna da Revolução de 1932
– Festa do Divino (evento religioso)

AGOSTO
De 4 a 6 – Cunha Para Cristo (evento religioso)
De 5 a 28 – Festival Gastronômico
22 – Dia do Folclore (evento cultural/educacional)

SETEMBRO
15 a 18 – Rodeio Cunha 2022 (evento cultural)

OUTUBRO
15 e 16 – Travessia da Serra do Mar (evento 
ciclístico)
01 a 29 – Festival da Cerâmica (evento cultural) –
confira a programação preparada pelo ICCC em 
facebook.com/icccunha
– Feira  do Queijo de Cunha (evento produtores 
rurais/gastronômico)

NOVEMBRO
Festival Cultural

DEZEMBRO
De 2 a 11 – Feira  de Artesanato
– Natal
– Show da Virada 2022-2023

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUNHA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

Nota
Anterior a cada evento que possua praça de alimentação,
ocorre o chamamento público para que os interessados em
participar com food trucks e barracas, de acordo com o
perfil do evento, possam se inscrever. Os participantes
terão autorização mediante o recolhimento de taxa e
apresentação de documentos que se façam necessários,
respeitando o limite de vagas, regras de segurança do
evento e a variedade de produtos.

* Este calendário poderá sofrer alterações sendo oportunamente divulgada uma nova versão.

*

Atualizado em MAIO/2022
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