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Rio to have fireworks and 10 hours of concerts in Copacabana’s New 
Year’s celebration 
 
 

 
New Year´s Eve at Copacabana | Photo: Gabriel Monteiro, Riotur 
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Copacabana beach, one of Brazil’s most famous and beautiful benchmarks, is preparing for 
its most glamorous moment: the New Year’s fireworks. Cariocas and tourists who choose to 
celebrate the arrival of 2019 at the biggest outdoor party in the world will see an 
unprecedented spectacle. With more powerful artifacts, fireworks will be launched for 14 
minutes and will be synchronized to a special soundtrack. In addition, the city of Rio 
promises the public more than ten hours of concerts. 

The festival, which will be themed “New Year’s Eve in Rio, where being a Carioca is natural”, 
will pay homage to those who were born in the city and those who chose Rio as their home. 
In the sky, the fireworks sequences promise to leave the people breathless. The highlight 
will be a large waterfall, formed by golden and white fireworks that will be lit slowly. This 
year, 3D images were ordered exclusively for the party in Copacabana, which will also have 
the traditional hearts, happy faces and the planet Saturn. In all, there will be ten fireworks 
rafts. 

Up on the stage set up opposite to the traditional Copacabana Palace hotel, the diversity of 
musical rhythms, such as Brazilian Pop Music (MPB), funk, samba and electronic attractions, 
promises to please all audiences. From 7 pm onwards, performers such as Gilberto Gil, 
Ludmilla, Baby do Brasil, Banda de Ipanema, Marco Vivan, DJs Cat Dealers, DJ Dakid and the 
Beija-Flor samba school will take the stage. 
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According to Riotur, the city’s tourism company associated with City Hall, Rio should surpass 
last year’s figures, when 910,000 tourists visited the city and moved its economy $ 3 billion 
Reais worth during New Year’s Eve. The party is expected to attract over two million people 
in Copacabana alone. 

Eight other neighborhoods will also host official shows on December 31st: Flamengo, 
Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Madureira, Penha, Ramos and Sepetiba. The 
biggest party should be the one on Flamengo beach, which received 400,000 people on New 
Year’s Eve 2018, and will also have fireworks at midnight on three rafts in Guanabara Bay. In 
Barra da Tijuca, 12 hotels combined to have synchronized fireworks lasting up to 14 
minutes. 

 
Suggested images | High resolution images from Riotur on the links. To request permission to reproduce or 
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Rio terá fogos inéditos e 10 horas de shows no réveillon de Copacabana 
 
A praia de Copacabana, um dos mais famosos e belos cartões postais do Brasil, se prepara 
para seu momento de maior glamour: a queima de fogos do réveillon. Cariocas e turistas 
que escolherem celebrar a chegada de 2019 na maior festa a céu aberto mundo vão assistir 
um espetáculo inédito. Com artefatos mais potentes, a queima vai durar 14 minutos e será 
sincronizada a uma trilha sonora especial. Além disso, a cidade do Rio promete ao público 
mais de dez horas de shows. 

A festa, que terá como tema “Réveillon do Rio, onde ser carioca é natural”, fará uma 
homenagem a quem nasceu na cidade e àqueles que escolheram o Rio como casa. No céu, 
as sequências de fogos prometem tirar o fôlego do público. O ponto alto será uma grande 
cascata, formada por bombas douradas e brancas que acenderão lentamente. Neste ano, 
imagens em 3D foram encomendadas, exclusivamente para a festa em Copacabana, que 
terá ainda os tradicionais corações, carinha feliz e o planeta saturno. Ao todo, serão dez 
balsas. 

No palco montado em frente ao tradicional hotel Copacabana Palace, a diversidade de 
ritmos musicais, com atrações de MPB, funk, samba e eletrônico, promete agradar a todos 
os públicos. A partir das 19h, sobem ao palco Gilberto Gil, Ludmilla, Baby do Brasil, Banda de 
Ipanema, Marco Vivan, os Djs Cat Dealers, DJ Dakid e a escola de samba Beija-Flor. 

De acordo com a Riotur, empresa de turismo da cidade ligada à prefeitura, o Rio deve 
superar os números do ano passado, quando 910 mil turistas visitaram a cidade e 
movimentaram a economia carioca com R$ 3 bilhões durante o réveillon. A festa deve atrais 
mais de dois milhões de pessoas, só em Copacabana. 

Outros oito barros também receberão shows oficiais no dia 31 de dezembro: Flamengo, 
Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Madureira, Penha, Ramos e Sepetiba. A 
maior festa deve ser a da praia do Flamengo, que recebeu 400 mil pessoas na virada de 
2018, e contará também com queima de fogos à meia-noite, em três balsas instaladas na 
baía de Guanabara. Já na Barra da Tijuca, 12 hotéis da região vão promover queima de 
fogos, sincronizadas, com até 14 minutos de duração. 
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