The Brazilian Independence Day Festival, organized by a volunteer committee, is the largest gathering event
of the Brazilian community in New England. All events are free and open to the public. The Festival is a project
of the Brazilian Women’s Group, and is supported by the Consulate General of Brazil in Boston and the
Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers - MAPS.
The Brazilian Independence Day Festival has become a tradition highly anticipated by many, not only in the
Brazilian community, but among other groups in the Boston area. It is indeed unique within the community,
in scope and diversity of the population represented. All events are open to the general public and there is
no cost associated with attendance. The Festival is widely covered by the Brazilian media, local and
international, as well as the American press, reaching out to communities across the Commonwealth. The
Festival is fun, informative, creative, and we also want it to be a civic engagement day. Several community
organizations, such as Jobs with Justice, the MIRA Coalition, the Immigrant Workers Centers Collaborative
(IWCC), Voices Against Violence, St. Anthony’s Allston-Brighton Community Center, the Brazilian Immigrant
Center, the Massachusetts Coalition of Domestic Workers, Bikes not Bombs, and institutions such as Children
Hospital, the NE Aquarium and the Science Museum among many others participate in the Outdoor Festival.

Background information:
Discovered by Portugal in 1500, Brazil remained a colony for 322 years and proclaimed its independence on
September 7th, 1822. Contrary to the other Latin-American nations, Brazilian’s independence was conquered
through a colonial liberation war. In 1808, as Napoleon's armies began the invasion of Portugal, the monarch
and his court were transferred to Rio de Janeiro. The establishment of the royal administration in the colony
for a period of 14 years, and Brazil’s elevation in 1815 from the status of a colony to that of a United Kingdom
with Portugal, among other events, accelerated the march towards independence. On September 7, 1822,
fearing a return to the condition of colony intended by the Courts of Lisbon after Napoleon's defeat and
Portugal's liberation, Prince Dom Pedro I proclaimed Brazil’s Independence.

O Festival da Independência do Brasil em Boston foi criado em 1995 pelo Grupo Mulher Brasileira. O primeiro
Festival foi realizado no Herter Park, na Soldiers Field Road, em Boston, e marcou a primeira vez que a
comunidade brasileira de Boston e os estudantes brasileiros se reuniram para promover um evento cultural.
Em 1997 e 1998, o Festival foi realizado no Lincoln Park, em Somerville e, de 1999 a 2003, o Festival ao Ar
Livre aconteceu na Magazine Beach, Memorial Drive em Cambridge e depois foi para o Artesani Park, em
Brighton, às margens do rio Charles. Há uns seis anos acontece novamente no Herter Park, em Brighton.
O Festival da Independência do Brasil em Boston é organizado pela Comissão 7 de Setembro, integrada por
diversas pessoas da comunidade e por estudantes, todas voluntárias.
Desde sua criação, o Festival da Independência só tem crescido. Hoje representa o maior evento feito pela
comunidade e para a comunidade brasileira. Entre os objetivos do evento estão a promoção da cultura, da
história e da língua do Brasil e a criação de um espaço, no caso específico do Festival ao Ar Livre, onde famílias
podem encontrar-se, divertir-se e informar-se sem preocupação.
A Comissão organizadora pensa em tudo para você desde o oferecimento de uma variedade de atividades
infantis a estacionamento grátis, à música ao vivo refletindo a riqueza do nosso cancioneiro nacional, a
prêmios e brincadeiras; sem falar nos deliciosos quitutes genuinamente brasileiros à venda - churros, vatapá,
churrasco, salgadinhos e nosso guaraná, além das inúmeras mesas de informação e prestação de serviços.
Tudo de graça, com exceção da comida e refrigerantes, que são vendidos.
A alta qualidade do evento é motivo de orgulho para a comunidade de imigrantes e também para agências
e grupos que trabalham com a comunidade brasileira e com imigrantes e comunidade de uma maneira geral.
A celebração é também uma excelente referência para pessoas que não estão familiarizadas com o Brasil ou
que querem saber mais sobre nosso país.
O programa do Festival, tradicionalmente, inclui a exibição de filmes brasileiros, o hasteamento do pavilhão
nacional e o Festival ao Ar Livre. A mostra de filmes tem sido responsável pelo lançamento em Boston de
alguns dos melhores filmes brasileiros da nova safra do cinema nacional, como O Quatrilho, Carlota Joaquina,
Mauá, o Imperador do Brasil, Outras Estórias, O Passaporte Húngaro, entre outros.
Todos os anos, temos ótimos eventos para toda a família, o programa sempre incorpora filmes ou uma peça
teatral. A exibição do filme “O Menino Maluquinho 2” e a encenação da peça “O Sítio do Picapau Amarelo”,
representado por pessoas da comunidade, foram pontos altos em festivais anteriores.
Da mesma forma, a entoação do Hino Nacional e o hasteamento da Bandeira na Prefeitura de Boston
despertam sentimentos patrióticos e emocionam os presentes. E o Festival ao Ar Livre tem crescido ano após
ano. Em setembro de 2001, por exemplo, tivemos mais de 60 mesas de informações e comidas típicas, um
sem número de atividades infantis, inclusive a fazendinha de animais que tanto sucesso faz entre a criançada,
campeonato de vôlei e entrega dos prêmios aos estudantes que participaram do Concurso de Redação e
Desenho promovido pelo Consulado, sem falar no show de capoeira, música ao vivo e até apresentação de
grupos folclóricos, como o Grupo de Tradições Gaúchas em setembro de 2000.
Nos últimos anos temos cerca de 100 mesas e mais de sete mil pessoas no parque. Como você pode ver, tem
programa para todos os gostos e dá água na boca só de pensar no que está por vir este ano.

