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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the episodes.
Very nice to know that it is helping

you to learn and improve your
Portuguese.
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   O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais
importantes do Brasil, justamente por marcar um dos principais
acontecimentos da nossa história: a nossa independência, ou
seja, quando o Brasil se tornou de fato um país, e não apenas
uma colônia de Portugal.

     Foi nesse dia, em 1822, que D. Pedro I deu início a nossa
trajetória como nação independente, transformando o Brasil em
uma monarquia, sendo ele o primeiro imperador coroado.

  O grande marco desse acontecimento foi o grito da
independência dado por Pedro de Alcântara (também
conhecido como Dom Pedro I), às margens do Rio Ipiranga, em
São Paulo. Segundo a história conta, Pedro de Alcântara teria
gritado "Independência ou morte!", e isso deu início ao
processo de independência do Brasil.
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Monumento à independência, São Paulo, Ipiranga, criado em 1922.



     É importante dizer que o nosso processo de independência
não foi algo pacífico, houve muita resistência e batalhas por
todo o território. 

      A independência do Brasil está relacionada com eventos
que foram iniciados em 1808, ano em que a família real
portuguesa, fugindo das tropas francesas de Napoleão que
invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil.

    As consequências da mudança da família real foram
decisivas para o destino do Brasil. Com a família real
portuguesa aqui, aconteceu uma unificação territorial do Brasil,
pois reuniu a população em torno da figura do rei de Portugal,
Dom João.

     Mas os dirigentes europeus da época não reconheciam a
autoridade de Dom João, porque ela estava em território
ultramarino, ou seja, no Brasil. 

      Por isso, Dom João precisou criar medidas políticas como a
abertura dos portos brasileiros às nações amigas, como a
Inglaterra.

     Isso facilitou a independência do Brasil, pois nesse momento
o lugar não era apenas uma colônia ou o centro da monarquia
portuguesa, mas sim um território com grandes interesses
comerciais.
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     Por isso, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em
1808, foi muito importante para o processo de independência
iniciado em 1822.

    Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é
marcado por comemorações públicas nas grandes cidades.
    
As comemorações da independência no Brasil são marcadas
por desfiles realizados pelo Exército brasileiro. 

   A Esquadrilha da Fumaça, grupo parte da Aeronáutica
brasileira famoso por realizar acrobacias com aviões, faz
exibições na capital do país, Brasília.
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Esquadrilha da Fumaça
realizando desfile com
acrobacias.

Desfile oficial do Dia da
Independência em Brasília.
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