Brasil Junino encerra temporada na Europa com 60 mil
visitantes
Exposição termina roadshow europeu com um grande espetáculo em Londres
e a organização já prevê viajar para outros países

Foram 60 dias nas Embaixadas Brasileiras, Casa do Brasil, Pavilhão de Exposições,
parques e monumentos europeus. Ao todo, mais de 100 artistas, produtores, tradutores
e profissionais de outras áreas trabalharam para promover as festas juninas brasileiras
e o potencial turístico do Brasil no exterior. O resultado de tanto trabalho não poderia
ser mais expressivo: mais de 60 mil europeus visitaram a primeira turnê internacional
do Brasil Junino, que terminou com um espetáculo especial no Festival Riviera London,
na London Bridge, neste último domingo.
As capitais escolhidas para a primeira etapa da exposição foram Lisboa, Madrid, Roma,
e Londres. Os dados da Embratur, parceira do evento, apontam que o Reino Unido é o
oitavo país do mundo que mais envia turistas para o país e o terceiro do continente
europeu. No ano passado, 202 mil ingleses desembarcaram no Brasil, superando o
número de 2015, de 189 mil turistas.
Para a organizadora e curadora da exposição Edilane Oliveira “o evento já tem
perspetivas de viajar para outros países. O objetivo é promover as festas juninas como
um produto cultural brasileiro que atraia visitantes estrangeiros, como já acontece
com o carnaval. Estou muito orgulhosa pelo trabalho que desenvolvemos e ainda mais
das pessoas que fizeram parte de todo o evento. Agora é não parar... Seguir para
outros países e continuar a mostrar o potencial da nossa cultura”.
A produtora afirma ainda que o Brasil Junino superou em 50% o número de visitantes
previstos para a exposição, que era de 40 mil pessoas. Edilane Oliveira acrescenta
ainda, “foi uma festa linda que, além de promover o turismo e a cultura brasileira,
reforçou os laços de amizade entre o Brasil e os Europeus".

Atentados não tiraram brilho do evento
Os tristes acontecimentos do passado fim de semana, que envolveram ações terroristas
em Londres, não tiraram o brilho do espetáculo. A festa de encerramento, na qual
participaram mais de 10 mil pessoas, contou com a participação de todos os grupos
que fizeram parte da turnê: Balé Flor do Cerrado, Matulão de Dança, as quadrilhas
Juninas Raio de Sol e Si Bobiá a Gente Pimba e também com a inesgotável alegria dos
atores Rebeca Oliveira e Fagner Saraiva, que interpretaram Mateus e Catirina, do
popular Boi Bumbá.
A música ficou ao cargo da Sanfona Internacional de Zeu Azevedo. “Encerrámos a
programação na Embaixada do Brasil em Londres, e a emoção tomou conta do local
com uma grande confraternização entre atores, dançarinos, músicos, produção e o
público que veio homenagear o último dia do Brasil Junino em Londres”.

Sobre as Festas Juninas:
A iniciativa de apresentar uma das maiores festas populares do Brasil para o exterior
é do Instituto Brasileiro de Integração - Cultura, Turismo e Cidadania (IBI), com o
patrocínio da Embratur e o apoio local das Embaixadas do Brasil.
Uma das apostas do Brasil Junino para a sua primeira turnê internacional foi oferecer
espetáculos com artistas consagrados como Elba Ramalho, Lucy Alves, Os Gonzagas,
Quinteto Violado, Bicho de Pé, Zeu Azevedo, Pé de Cerrado, Us Três do Forró e o
Chambinho do Acordeon que dividiram o palco da exposição com artistas e grupos da
comunidade local.
“A Exposição do Brasil Junino apresentou uma cenografia do interior do nordeste, com
áudios, vídeos e trajes típicos juninos, no total foram mais de 10 toneladas de material.
A exposição fez com que os visitantes tivessem a experiência de estar numa festa
junina no nordeste do Brasil”, diz Edilane.

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 / 93 781 44 30
www.jervispereira.pt

