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Festival da Tailândia anima Belém com danças, 

gastronomia e muito mais 

Na próxima sexta-feira, dia 17 de junho, às 16 horas, é inaugurado oficialmente o 

Festival da Tailândia, que decorre até 19 de junho nos Jardins de Belém, junto ao 

Pavilhão Thai, em Lisboa.  

O evento, organizado pela Embaixada da Tailândia com o apoio da Câmara Municipal 

de Lisboa e da Junta de Freguesia de Belém, será animado com espetáculos de dança 

tailandesa, degustações, artesanato, massagens, vendas de viagens e demonstrações 

de Muay Thai. 

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 que este ano completa 70 anos de reinado. 

Paralelamente ao Festival que decorre em Belém, a Companhia de dança do College 

of Dramatic Arts, oferece um espetáculo mais alargado nos dias 17 e 18 de junho, às 

21h30, no Museu do Oriente. O programa é composto por danças do antigo reino do 

Sião, tipicamente apresentadas na corte e portanto de grande aparato cénico e rigor 

formal, exacerbado pelo uso de adereços como leques, máscaras, espadas e trajes 

ricamente decorados (http://www.museudooriente.pt/2631/sob-o-signo-de-garuda).  

 

Em agenda 

 Festival da Tailândia 

 Em frente ao Pavilhão Thai, nos Jardins de Belém em Lisboa 

 Horário 

o Sexta-feira, 17 junho, das 12h30 às 20h00 

o Sábado e domingo, 18 e 19 de junho, das 10h00 às 20h00 

 Programa detalhado: 

http://www.museudooriente.pt/2631/sob-o-signo-de-garuda


  
                                       

o Sexta-feira, dia 17 de junho 

12h30 - Abertura 

16h00 – Inauguração oficial 

17h00 – espetáculo de danças tailandesas 

o Sábado e Domingo, dias 18 e 19 de junho 

10h30 - Espetáculo de danças tailandesas 

11h30 – Demonstração de Muaythai 

12h30 – Workshop Cozinha Tailandesa 

14h00 - Espetáculo de danças tailandesas 

15h00 – Música Tailandesa 

16h00 – Espetáculo de danças tailandesas 

17h00 – Demonstração de Muaythai 

18h00 – Música Tailandesa 

19h00 - Workshop Cozinha Tailandesa 

 

 

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 Tai 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

