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FEITIÇO BERBERE
MARROCOS

Ruas labirínticas pelos souks das Medinas, mescladas de cheiros 
a especiarias, areia fofa com um mar azul-‐turquesa no horizonte, 

tradição berbere, deserto, modernidade. Marrocos é o portão exótico 
de África, cobiçado por exploradores, amada por sultões e homens 

das letras. Hoje é um mágico património vivo da Humanidade.

VANESSA RODRIGUES
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COMEÇA COM UMA CURIOSIDADE: por 
que será que Al-‐Magrib, Marrocos em árabe, é 
considerado o portão exótico africano? Depois 
é esse desejo de saber que não cessa. Procurar 
a resposta numa única cidade marroquina 
em pouco tempo é tarefa vã e inglória. A 
averiguação exige pelo menos uma semana, 
para desvelar que segredos estão por baixo 
do tapete deste país outrora cobiçado pelos 
portugueses. O Reino de Marrocos tem, sim, 
um feitiço especial. Pode ser a mescla de sons 
e a explosão de cores da fervilhante Praça 
Jema El-‐Fna, em Marraquexe, património 
Mundial da Humanidade pela UNESCO, local da 
síntese marroquina, com seus encantadores de 
serpentes, malabaristas, dançarinos, músicos, 
bazares, vendedores de laranjas, tâmaras e 
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babouchas -‐ os sapatos coloridos pontiagudos. 
Talvez Rabat, com seu monumental património 
explique este encantamento. A resposta pode até 
estar no paradisíaco areal de 14 quilómetros de 
Saidia (alguns dos quais selvagens), essa pérola 
azul Mediterrânea a convidar aos desportos 
marítimos. Ou, quem sabe, será a aventura 
no deserto, que encanta exploradores. Talvez 
a resposta esteja em Casablanca, encontro da 
modernidade marroquina, sem perder o pulso 
à tradição, com seus edifícios de arte déco e 
oferta gastronómica, cidade imortalizada pelo 
filme com o mesmo nome. E Marrocos é esse 
pano de fundo cinematográfico, envolto no 
complexo de superioridade de país imperial: 
olhe-‐se por exemplo para Méknes, a cidade dos 
cem minaretes, que nos remete inevitavelmente 
para cenários de mil e uma noites, com muralhas 
gigantes, jardins, mesquitas. Ou Fèz, cidade 
de verdes vibrantes, capital religiosa, onde 

está a mais antiga 
u n i ve rs i d a d e 
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N.º 5627 -‐ Taxas de aeroporto segurança e 

MARRAQUEXE  
A CIDADE VERMELHA
  
4 DIAS / 3 NOITES + 

PARTIDAS AO DOMINGO
DE LISBOA

PARTIDA A 29.12.2013

RYAD MOGADOR MARRAKECH 
> Preço p/ pessoa                          desde 414

SUITE NOVOTEL MARRAKECH 
> Preço p/ pessoa                          desde 570

RYAD MOGADOR OPERA 
> Preço p/ pessoa                          desde 485

ATLAS MEDINA & SPA 
> Preço p/ pessoa                          desde 722

RIU TIKIDA GARDEN 
> Preço p/ pessoa                          desde 612

RUI TIKIDA GARDEN PALMERAIE 
> Preço p/ pessoa                          desde 639

DECAMERON ISSIL  
> Preço p/ pessoa                          desde 541


