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Comunicado de Imprensa 

 

“Songkran 2015”   

Tailândia promove-se em força através do Ano Novo 

tailandês  

A campanha da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT), Discover Thainess 2015, aposta em 

força nas festividades do Songkran (ano novo Tailandês), tendo criado o evento “Grand 

Songkran Splendours” em várias regiões do país. 

A Governadora Interina da TAT e Vice-Governadora de Marketing Internacional (Europa, 

África, Médio Oriente e América), Juthaporn Rerngronasa afirmou em conferência de 

imprensa que “O Songkran é um dos festivais mais importantes da Tailândia. As famílias 

celebram-no com tradições centenárias, reunindo entre 3 a 5 dias para um ritual de 

celebração e purificação através da água”. 

O Songkran lembra as festas de réveillon ocidentais, em que se tem a ideia de deixar para 

trás o que não deu certo e renovar energias e esperanças para o novo ano. É o tempo de 

visitar a família, fazer a lide da casa e orar nos templos budistas. Na Tailândia, as pessoas 

costumam vestir os seus melhores trajes, observar os monges enquanto estes abençoam as 

casas com águas e essências, havendo também o hábito de jorrar água umas às outras quando 

se encontram na rua. Nesta celebração a água é o símbolo da purificação. 

Número de Turistas previsto para 2015: 

Este ano, são esperados mais de 2,6 milhões de turistas para celebrarem o Songkran na 

Tailândia, entre 11 e 15 de abril, o que representa um crescimento de 39 por cento em 

relação ao mesmo período do ano passado. A TAT estima que a receita gerada neste período 

aumente 52 por cento, para 7,5 bilhões de Baht, e que a despesa média de viagem aumente 

10 por cento, atingindo valores na ordem dos 15.960 bahts por pessoa. 

Na frente doméstica, a TAT espera que o povo tailandês faça um total de 2.159.500 viagens 

entre os dias 11 e 15 de abril de 2015, e ajude a impulsionar a economia do país em 7,01 

biliões de bahts (mais 6 por cento do que o ano anterior). 

O Songkran também chamado de Ano-Novo Tailandês começa oficialmente a ser celebrado 

no primeiro dia da quinta lua crescente e dura três dias - geralmente de 13 a 15 de abril. 

A contagem dos anos funciona de modo diferente do calendário gregoriano. O ano 2015 

equivale ao ano 2559 do calendário tailandês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9veillon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tail%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ess%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_crescente
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
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Locais onde decorrem eventos“Grand Songkran Splendours” 

 

 Banguecoque  (12-15 abril) 

Songkran Wisutkasat: O coração das celebrações de Banguecoque desde 1935, e o “palco” do 

concurso original de Miss Songkran. 

Songkran Bang Lamphu: Conviva com a população local, assista ao espetáculo cultural em 

Phra Athit Road e acompanhe a procissão de Suan Santichaiprakarn. 

Songkran Banguecoque: Passeie pelo centro histórico de Banguecoque e assista à 

homenagem da imagem de Phra Buddha Sihing, retirada do Museu Nacional para Sanam 

Luang, numa cerimónia cujas tradições têm séculos de existência. 

 

 Regiões Centro, Este e Oeste 

Phra Pradaeng, Samut Prakan (17-19 abril): Junte-se ao colorido desfile Thai com vagões 

florais, trajes tradicionais e tradições centenárias. 

Sangkhlaburi, Kanchanaburi  (13-18 abril): Visite a “Ponte da Esperança”, na qual os monges 

andam nas costas das pessoas depois de uma cerimónia de purificação Mon. 

Lai Day Sand Pagoda Ceremony Bang Saen, Chon Buri  (16-17 abril): Junte-se à tradição de 

construir pagodes de areia. 

Ayutthaya  (13-15 abril): Passeie pelo parque histórico com templos milenares elevado a 

Património Mundial da UNESCO em 1991 e acompanhe o ritual dos banhos de água. 

Suphan Buri  (13-14 abril): Desfrute de desfiles extravagantes, festas e cerimónias. 

 

 Região Norte 

Prapeni Pi Mai Mueang, Chiang Mai  (12-16 abril): Junte-se ao desfile e derrame água sobre a 

imagem do Phra Phuttha Sihing Buddha. 

Song Nam Oi Tan in Si Satchanalai, Sukhothai  (8-12 abril): Celebre o Ano Novo com 

procissões à volta de famosos pontos turísticos da antiga capital. 
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 Região Nordeste 

Thai-Lao New Year, Nakhon Phanom  (12-15 abril): Celebre tradições de sete tribos locais 

com jogos e danças. 

Thailand-Laos Friendship Songkran, Nong Khai  (6-18 abril): Purifique a imagem de 

Luangpho Phra Sai, o ícone spiritual de Nong Khai. 

 

 Região Sul 

Songkran Nang Dan Parade, Nakhon Si Thammarat  (11-15 abril): A cerimónia Nang Dam 

mostra a influência do hinduísmo em tradições Songkran. 

 

A TAT também animou uma série de “Grand Songkran Splendours” em locais habitualmente 

muito frequentados por turistas: 

 Bangkok (13-15 abril): Khao San Road e Silom Road. 

 Chiang Mai (12-16 abril): The City Moat. 

 Chon Buri  (11-19 abril): Ko Si Chang, Bang Phra Beach; Sattahip; Pattaya (Prais do 

Norte, Centro e Sul); Lan Bodhi Park Na Kluea; e Sri Racha Public Park. 

 Khon Kaen (5-15 abril): Khao Nieo Road. 

 Phuket (11-17 abril): Patong Beach. 

 Songkhla (11-15 abril): Hat Yai Midnight Songkran em Nipat Uthit 3 Road, 

Sanehanusorn Road e Wat Mahathat. 

 Surat Thani  (12-14 abril): Songkran Ko Samui (Praia Chaweng). 

 

 

Informações adicionais:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto  1350-177 Lisboa  

Tel.  21 391 66  00  ::  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Autoridade de Turismo da Tai lândia  

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

