
                                        
 

Comunicado de Imprensa 

 

Festival da Tailândia 

Embaixada do Reino da Tailândia promove evento 

cultural para celebrar os 505 anos de relações 

diplomáticas com Portugal 

A Embaixada da Tailândia, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de 

Freguesia de Belém, o Museu do Oriente e a Autoridade de Turismo da Tailândia, 

promove, entre 17 e 19 de junho, nos Jardins de Belém, junto ao Pavilhão Thai, um 

Festival da Tailândia, com apontamentos culturais do destino como danças, Muay Thai, 

artesanato e gastronomia. 

Este evento de rua, que se destina a celebrar os 505 anos de relações diplomáticas 

com Portugal, decorre em espaço aberto com entrada livre e tem o seguinte horário 

de funcionamento: 

 17 de junho, das 12h30 às 20h00 

 18 e 19 de junho, das 10h00 às 20h00. 

O jardim de Belém estará decorado com diversas tendas animadas com massagens, 

degustações e venda de artesanato. As agências de viagem Top Atlântico e Geostar 

irão também disponibilizar programas especialmente concebidos para esta celebração 

que podem ser adquiridos in loco a preços promocionais. 

A Autoridade de Turismo da Tailândia e a Thai Airways marcam presença com espaços 

próprios para promoção do destino, assim como a Embaixada da Tailândia que irá 

divulgar algumas ações de solidariedade social promovidas pelo Rei Bhumibol 

Adulyadej. 

Paralelamente a este programa nos dias 17 e 18 de junho, às 21h30, haverá um 

espetáculo de Danças Tradicionais da Tailândia “Sob o Signo de Garuda”, no Museu do 

Oriente. Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais ao preço de 5,00 euros. 



                                        
 

 

Para mais informações contactar o 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  

Em ai l :  in fo@turismotai landes.org.pt   S i te:  www.tur ismotai landes.or g.pt  

Facebook:  Tur ismo da Ta i lândia  

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

