
 
 

  

Comunicado de imprensa 

 

Songkran e a celebração do ano novo na Tailândia 

 

Em 2016, o ano novo tailandês teve lugar entre os dias 13 e 15 abril, com celebrações 

e festas por todo o país. Songkran, designa o ano novo, onde, durante três dias, a 

Tailândia serviu de palco para aquele que é considerado o maior festival de água do 

mundo. As cidades organizaram e promoveram estas lutas de água frenéticas e 

refrescantes, onde todos quiseram participar, desde os mais pequenos aos mais velhos.  

Para os turistas esta festa é uma experiência única, não só pelo conceito, como pela 

própria atmosfera divertida e descontraída. Para os locais, trata-se de um evento 

familiar, mas também sagrado. Entre as principais tradições do ano novo tailandês 

destacam-se o lançamento de águas perfumadas nas imagens de Buda, os festivais de 

gastronomia e as brincadeiras que consistem em salpicar os outros com água, 

significando a purificação. Nas zonas mais rurais, esta prática é uma forma da 

população pedir por chuva, para que as terras continuem férteis na nova época de 

cultivo que se aproxima. 

Enquanto nação, a Tailândia sempre cresceu lado a lado com as margens dos rios que 

a atravessam. Assim, não é de admirar que as datas mais importantes do calendário 

tailandês sejam celebradas com água, enquanto principal elemento. 

No final do ano, em novembro, terá lugar o Loi Krathong, também conhecido como 

Festival das Luzes. Realizado sob a lua cheia, os rios e céus de várias cidades 

tailandesas são iluminados por centenas de lanternas flutuantes que criam um 

ambiente difícil de descrever em palavras, de maneira a celebrar o Loi Krathong.  

 

 

 

 



 
 

Sobre a Tailândia: 

A Tailândia é um país do sudeste asiático que ocupa uma superfície de 514.00 Km2 e 

tem uma população de cerca de 65.5 milhões de habitantes. Limitada a Norte e Oeste 

por Laos e Camboja, a Oeste por Myanmar (antiga Birmânia) e o Índico, e a Sul e Este 

pela Malásia e pelo Golfo de Tailândia, tem um clima tropical ameno, com 

temperaturas médias que variam entre os 25º e os 35ª centígrados. A capital é 

Banguecoque, a cidade mais visitada do mundo, cuja população ultrapassa 15 milhões 

de habitantes. 

Reconhecida internacionalmente pela beleza das suas praias a Tailândia é um destino 

multiprodutos onde pontuam a cultura milenar, a natureza luxuriante e a simpatia do 

povo. 

 

 

 

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  

Email:  info@turismotailandes.org.pt    

Site: www.turismotailandes.org.pt  

Facebook: Turismo da Tai lândia  
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