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Comunicado de Imprensa 

Tailândia 

Danças tradicionais do Reino do Sião na Fundação 

Oriente 

A Embaixada da Tailândia em Portugal e a Fundação Oriente apresentam nos próximos dia 27 

e 28 de março às 21h30, um espetáculo de danças tradicionais do Reino do Sião.  

Num total de dez atuações, o espetáculo tem a duração de cerca de uma hora e inclui 

exemplos de Khon, a famosa dança clássica dramática que combina musica, dança e canto e 

onde os bailarinos dançam com umas máscaras de origens com mais de cinco séculos. Esta 

dança combina três expressões artísticas: marionetas de sombras, o ritual da Corte 

Brahmanical e o exercício militar estilizado. O Khon é considerado na Tailândia a forma mais 

elevada de performance tradicional, apresentada exclusivamente na Corte Real.  

Os bailarinos que vão atuar em Portugal pertencem à Escola Superior de Artes Dramáticas da 

Tailândia, a mais prestigiada escola de artes performativas do país. Desde a sua criação, em 

1934, esta escola tutelada pelo Ministério da Cultura da Tailândia, forma vários artistas nas 

áreas da dança e música e apresenta no seu corpo docente músicos e bailarinos da Corte Real 

tailandesa. 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS ESPECTACULO FUNDAÇÃO ORIENTE 

Preço: € 8,00 por pessoa 

21 358 52 44/200 | bilheteira@foriente.pt |  

Ticketline 1820 | www.ticketline.sapo.pt 

 

Sobre a noite dedicada à Tailândia no hotel Tivoli Lisboa 

No decorrer desta iniciativa, no dia 29 de março haverá ainda uma noite dedicada à 

Tailândia, no hotel Tivoli Lisboa. O evento realiza-se no último andar do hotel, no 

restaurante Terraço, e conta com atuações dos mesmos bailarinos durante a noite. O jantar 

com produtos típicos tailandeses será preparado pela Chef Oficial da Embaixada da 

Tailândia, Sureerat Chansri, e pelo Chef Miguel Silva do restaurante Terraço. 

 

http://www.ticketline.sapo.pt/
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INFORMAÇÕES E RESERVAS JANTAR HOTEL TIVOLI LISBOA  

Preço: 49€ por pessoa (bebidas não incluídas)  

Horário: 20h30  

Reservas: 213 198 934 |reservas.terraco@tivolihotels.com 

 

 

Gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia:  

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: Turismo da Tai lândia  

 

 

 

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

