
 

 

 

Brasil Junino lançado na edição de 2017 da BTL 

Visitantes tiveram um cheirinho da exposição que desembarca em Lisboa no dia 7 de 

abril 

 

A alegria e a diversidade das festas juninas brasileiras movimentaram o cenário cultural 

da BTL através da apresentação do Evento, que decorrerá no Pavilhão de Portugal, em 

Lisboa, entre os dias 7 e 16 de abril.  

Quem visitou a BTL no sábado (18 de março) acompanhou o lançamento da 

programação do Brasil Junino e assistiu a uma animada atuação do grupo Luso Baião, 

formado por músicos brasileiros e portugueses e com influências nas duas culturas.  

Ainda no sábado ao final do dia o Brasil Junino promoveu algumas atividades  no stand 

do Instituto para Promoção da América Latina e Caríbe (IPDAL), representando a 

Embaixada do Brasil em Portugal. 

O objetivo de levar o Brasil Junino para a maior feira de turismo do país foi promover 

o evento, que depois de passar pelo Pavilhão de Portugal e pelos principais pontos 

turísticos de Lisboa, segue para mais três países Europeus: Espanha, França e Itália. 

Sobre o Brasil Junino 

Em Lisboa entre 7 a 16 de abril, o Brasil Junino é uma oportunidade para os portugueses 

conhecerem como é comemorada uma das maiores e mais bonitas festas do Brasil. Para 

os entusiastas, um intercâmbio sobre a influência portuguesa nos ritos brasileiros e 

sobre as semelhanças entre o São João e a Festa dos Santos Populares, como o festejo 

é conhecido em Portugal.  

Serão 10 dias de atividades gratuitas em cada local. A programação inclui exposição, 

exibição de vídeos, comidas típicas assinadas pela chef Morena Leite e apresentações 

de grupos musicais de diferentes regiões brasileiras. A mostra terá ainda shows com 

Elba Ramalho, Lucy Alves, Os Gonzagas e grupo Pé de Cerrado.  

O Brasil Junino é uma iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Integração – 

Cultura, Turismo e Cidadania (IBI) com o apoio da Embratur. 

Veja aqui o filme de lançamento do Brasil Junino.  

https://www.youtube.com/watch?v=E0_gyPYEmUo


 

 

 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 05 

www.jervispereira.pt  
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