
 

 

 

 

Informação de Agenda 

 

Festival da Tailândia 

Cultura Tailandesa está de volta a Belém 

A inauguração oficial da 3ª edição do Festival da Tailândia, no Jardim Vasco da 

Gama, em Belém (Lisboa) acontece amanhã, dia 19 de maio, às 15 horas. 

O evento organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia em Portugal, com o 

apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de Freguesia de Belém e da 

Fundação Museu Oriente, será animado com espetáculos de Dança Tailandesa, 

Demonstrações de Muay Thai e Workshops de Gastronomia. Haverá ainda espaço 

para os visitantes experimentarem massagens Tailandesas ou tirarem as suas 

dúvidas sobre o destino com a Embaixada e a Autoridade de Turismo da 

Tailândia. 

O Festival da Tailândia decorre nos dias 19, 20 e 21 de maio nos seguintes 

horários: sexta-feira das 12h00 às 19h00, sábado das 10h às 19h e domingo das 

10h às 18h00. A entrada é gratuita. 

Paralelamente ao Festival a prestigiada Companhia de Dança do 

Bunditpatanasilpa Institute Troupe Thailand (College of Dramatic Arts) 

proporcionará um espetáculo nos dias 20, às 21h30, e 21 de maio, às 19h30, no 

Museu do Oriente. O programa é composto por danças do folclore tradicional 

bem como danças clássicas da corte do antigo reino do Sião, de grande aparato 

cénico e rigor formal, exacerbado pelo uso de adereços como leques e 

máscaras.  

 

 

 



 

 

 

 

AGENDA 

 Festival da Tailândia 

 Em frente ao Pavilhão Tailandês, no Jardim Vasco da Gama – Belém, em 

Lisboa 

 Sexta-feira, 19 de maio, 12h00 às 19h00 

 Sexta-feira, 19 de maio, 15h00 – Inauguração oficial 

 Sábado, 20 de maio, das 10h00 às 19h00 

 Domingo, 21 de maio, das 10h00 às 18h00 

 Espetáculo de Dança no Museu do Oriente 

 Sábado, 20 de maio, às 21h30 

 Domingo, 21 de maio, às 19h30 

 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 01 / 93 781 44 30 

www.jervispereira.pt 

 

 

mailto:isa.martins@jervispereira.pt
mailto:sara.clara@jervispereira.pt
http://www.jervispereira.pt/

