
 
 
 

 

 

 

País marca presença pelo 10º ano consecutivo 

 

MARROCOS É DESTINO CONVIDADO  
FIA 2018 

 
 

Lisboa, 23 de Abril de 2018 – Presente oficialmente na FIA pelo 10º ano consecutivo, 

Marrocos é o País Convidado da edição de 2018. Com um vasto historial de presenças 

na feira, este ano Marrocos duplica as dimensões do seu stand, apresentando um 

espaço de 500 m2 e trazendo consigo expositores do país, para além dos mais de vinte 

expositores de origem marroquina já confirmados individualmente na feira. Serão mais 

de 40 os expositores deste país africano, na 31ª Edição daquela que é a maior feira de 

multiculturalidade que ocorre na Península Ibérica, e a segunda maior da Europa. 

Para quem é apreciador da arte berbere, além do que habitualmente encontra, este ano 

vai poder descobrir um espaço de exposição com todo o tipo de artesanato típico 

marroquino, desde calçado a vestuário, passando pelas artes de tapeçaria, cerâmica e 

bijuteria. Os visitantes terão igualmente a oportunidade de ver in loco uma oficina de 

artesãos de calçado, assim como um showcooking com direito a degustação, 

demonstração de pinturas em henna, o ritual do chá, e um alinhamento musical 

contínuo, durante todo o certame, de música pop, música clássica andaluz e Gnawa.  

De 23 de Junho a 1 de Julho, Marrocos vai dar ainda mais vida, cor e sabor a um dos 

eventos mais emblemáticos e carismáticos do ano, trazendo para Portugal toda a sua 

cultura ímpar e única, que o visitante poderá conhecer e experienciar em primeira mão. 

Durante esses nove dias a FIA dará a conhecer não só Marrocos mas também um pouco 

de todo o Mundo, proporcionando um verdadeiro encontro de culturas e tradições 

através dos mais de 650 expositores e das mais de 200 atividades paralelas que se 

realizam durante todo o evento, organizadas pelos países e entidades presentes. Nesta 



edição espera-se a visita de mais de 110 mil pessoas, número com que a feira encerrou 

as portas no ano passado.  

 
 
Para mais informações:  
 
Sofia Rijo – srijo@global-press.com - 938 863 551  
Isaura Andrade – ica@global-press.com - 927 975 760 
 
 
Mais informações sobre a FIA em: 
www.fialisboa.fil.pt 
https://pt-pt.facebook.com/FIA.FIL 
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