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MARRAQUEXE
A TERRA DE TONS QUENTES

 Os mistérios de Marrocos numa viagem que não vai querer perder.
Siga os nossos passo e descubra um destino mágico.

POR Catarina Duarte e CRISTINA FERREIRA | FOTOS JOEL SANTOS 
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A cidade de Marraquexe fica a pouco mais de uma hora de 
Lisboa, com voos diários e diretos, operados pela TAP. Uma 
viagem rápida e confortável. O mais interessante é o facto 
de ser tão próxima de Portugal, mas tão diferente do nosso 
país. Mal se avista a cidade, é notória a predominância do 
ocre, com algumas nuances de verde, uma combinação bem 
estranha, no entanto, faz todo o sentido. E a cidade é isso 
mesmo, uma junção de elementos diferentes, os quais se 
complementam. Motivos mais do que suficientes para ter 
o título de Capital do Turismo de Marrocos. 

Não há como não ficar encantado com esta cidade. A atmos-
fera viciante dá vontade, a quem passa, de ficar por lá e de 
se perder pelas inúmeras ruelas da Medina e dos souks.
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Comece a manhã com uma visita aos jardins Majorelle. 
Estes são os mais visitados da cidade. Criados em 1924, 
pelo artista francês Jacques Majorelle, são património 
do falecido estilista internacional Yves Saint Laurent, 
que, apaixonado pela cidade, os adquiriu. Era aqui que 

se refugiava dos olhares indiscretos e se inspirava, 
para algumas das suas coleções. 

A mistura do azulão do edifício central, com o verde 
das inúmeras espécies de catos, fazem dele um lugar a 

ser visitado. 
Siga até à Mesquita de Koutoubia (ou Kutubiya, em 

árabe). Devido aos seus 77 metros, a torre é avistada de 
longe. Construída no século XII, é das mais antigas de 

Marrocos.

Perca-se pelas ruas da Medina. Listada como Património Mundial da UNESCO, é datada 
do século XI. Cada esquina uma nova descoberta, uma nova aventura, uma nova sensação. 

Aproveite 
para comprar 

produtos típicos, mas sem 
se esquecer de regatear os preços. 

Imprescindíveis são as djellabas (peça de 
roupa tradicional, larga, comprida e com 

mangas folgadas, usada quer por homens quer 
por mulheres), as babuchas (chinelos típicos, 
de variadas cores e feitios), frutos secos, peças 
em latão, especiarias, produtos de ervanária. 

Se não tiver dirhams, não stresse, os euros 
são bem aceites, e os comerciantes até 

agradecem, porque fazem uma 
conversão que lhes é mais 

favorável.
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RESTAURANTES A NÃO PERDER:

BÔ ZIN – o local da moda, onde encontrará turistas e também os 
jovens modernos da cidade. É o lugar ideal para ver e ser visto. Tem um 
ambiente com decoração sóbria, iluminação baixa, DJ com percussão e 
muita gente bonita. A somar a isto, comida divinal.

COMPTOIR DARNA – com um ambiente intimista, a comida é a 
combinação perfeita entre o oriente e o ocidente. Todos os dias há 
festa, começando com as bailarinas da dança do ventre e terminando, 
no 2º andar, ao ritmo marcado pelo DJ.

ROOFTOP DO RIAD EL FENN – num almoço de menu fechado, 
por cerca de 25 euros/pax, servem cinco pratos diferentes e uma 
sobremesa, a finalizar. À saída, ainda pode dar um salto a uma loja que 
existe no interior do Riad, com roupa, decoração e um bar.

TERRASSE DES ÉPICES – fica situado num rooftop no meio da Medina, 
de ambiente descontraído e comida deliciosa. Uma boa opção para ver 
o pôr-do-sol, enquanto ouve música Chill out.

LE JARDIN – Instalado no interior de um pátio, prima pelos tons de 
verde e por, à entrada, surpreender pelo balcão de mercearia, com 
produtos biológicos. A comida não desilude!

Na 
hora de escolher 

onde dormir, decida-se 
por um dos inúmeros riads (casa 

marroquina) disponíveis, ou por um 
estilo mais “palaciano” - o La Mamounia 

é a opção certa, com mais de cem anos de 
História, já hospedou figuras de topo, como 
a princesa Carolina do Mónaco e Winston 
Churchill. Em todos os recantos se sente o 
ambiente de luxo e, ao mesmo tempo, uma 

sensação de tranquilidade e bem-estar. 
Facilmente esquece que está numa 

das cidades mais agitadas do 
mundo.

Le Jardin

Comptoir Darna

É na comida que a cidade se distingue, mais 
uma vez. Vir a Marraquexe é quase sinónimo de 
Roteiro Gastronómico. Já sabe que comer tajine 
é obrigatório. Seja de legumes, de frango ou de 
borrego, nunca falha. Rematar sempre com o 
típico chá de menta quente.

O “pulmão” da cidade é a Praça Djemaa el Fna, que ganha 
vida mal o sol começa a cair. Os cheiros, as cores, os sons… 
tornam-na única. A praça apinha-se de vendedores. 
As bancas de comida “enchem” o olho e o fumo, dos 
cozinhados, dá um ar emblemático e místico à praça. 
Basta dizer que é português e as palavras mais ouvidas são 
“Bacalhau”, “Ronaldo” e, vá-se lá perceber porquê, “Cascais”. 
Sente-se num dos restaurantes improvisados e desfrute dos 
sabores marroquinos. 

Marraquexe
é uma cidade única 

e acredite:
indo uma vez, 

vai sempre 
querer voltar!


