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ENQUADRAMENTO 

 
A Região Centro da Ordem dos Engenheiros está a organizar uma viagem de grupo a Marrocos, para membros 
da Ordem e acompanhantes, onde pretende visitar algumas das marcas emblemáticas da presença Portuguesa 
no Norte de Africa, nomeadamente nas cidades património Mundial da Unesco de El Jadida (Mazagão) e  
Essaouira (Mogador). 
 
A cidade portuguesa de Mazagão, atual El Jadida, foi fundada pelos portugueses nos inícios do século XVI como 
entreposto comercial e militar na rota marítima para a Índia. A cidade manteve-se na posse da coroa até 1769, 
data em que foi conquistada em definitivo pelos marroquinos. 
Após a retirada portuguesa, a cidade esteve cinquenta anos abandonada o que lhe valeu a designação de al-
Mahdouma (a arruinada). Já no século XIX , o sultão Moulay Abderrahmane reabilitou a cidade que passou a 
chamar-se El Jadida (a Nova). 
Mazagão, inserida no perímetro urbano de El Jadida, apresenta ainda hoje diversos testemunhos da presença 
portuguesa: o primitivo castelo, a fortaleza, a cisterna e as igrejas de Nossa Senhora da Assunção, da Piedade 
e de Nossa Senhora da Luz.  
Em 2004 a cidade de Mazagão foi classificada pela Unesco como Património Mundial. 
 
Em 1506, Diogo de Azambuja construiu, um forte de estilo manuelino chamado de Castelo Real de Mogador. 
A importância desta cidade deu-se principalmente porque a baía de Essaouira está parcialmente abrigada pela 
Ilha de Mogador, tornando-se assim num porto calmo e protegido dos ventos marítimos. Em 2001, Essaouira 
foi incluída na lista de Património Mundial da UNESCO. 
A presença portuguesa está fortemente marcada nas muralhas e baluartes ainda com peças de artilharia 
portuguesas, na primitiva igreja e nas fortificações da pequena ilha de Mogador. 
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PROGRAMA | 29 de Setembro a 04 de Outubro 

 
29 de Setembro (3ª Feira) -  COIMBRA / LISBOA / CASABLANCA / EL-JADIDA 
 
Concentração dos participantes na Sede da Região Centro Ordem dos Engenheiros (Rua Antero de Quental, 
107 – Coimbra) em hora a informar. Partida em autocarro para o aeroporto de Lisboa. Formalidades de 
embarque assistidas (o passaporte é obrigatório, com validade para o período da estada no país). Partida com 
destino a Casablanca (horários a informar brevemente). Chegada e transfere em autocarro privativo para El-
Jadida (Mazagão) (110Km em Autoestrada A5 - 01h30m aproximadamente) check-in, jantar e dormida em 
hotel de 5 * (Hotel Pullman Mazagan El Jadida ou similar). 
 
 
30 de Setembro (4ª feira) – EL-JADIDA (MAZAGÃO) 
 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de dia completo (com guia local e almoço) a El-Jadida (Mazagão) com visita à 
“cidade portuguesa”, cisterna, Capela de S. Sebastião, o Farol de Sidi Mesbah, o Farol d’el Jadida, etc. 
(Património da Unesco). No final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
01 de Outubro (5ª Feira) – EL-JADIDA / ESSAOUIRA (MOGADOR) 
 
Pequeno-almoço. Partida às 08h00m para Essaouira (260 Km em boa estrada N1) com chegada às 12h30m 
(aproximadamente). Almoço no hotel. De tarde, visita da cidade (Património da Unesco) acompanhada por 
guia local. As Muralhas da fortaleza e a Skala (com uma coleção de canhões dos séc. XVIII e XIX); o porto de 
pesca; a Medina e os souks são pontos a visitar. Mas Essaouira, a antiga Mogador que foi porta marítima das 
caravanas que chegavam de Tumbuctu é também conhecida pelas suas especiarias afrodisíacas. No final da 
tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Médina essaouira Thalassa & Spa ou similar (5*). 
 
02 de Outubro – (6ª Feira) – ESSAOUIRA / MARRAKECH 
 
Pequeno-almoço no hotel. Partida às 08h00m para Marrakech (190 Km em boa estrada) chegada pelas 
11h30m. Almoço no hotel. Estadia em hotel de 5* . Hotel Palm Plaza & Spa ou similar. De tarde visita daquela 
que é conhecida como a “Cidade Vermelha”, caracterizada pelos seus cheiros, cores e sons. Obrigatórias são 
as visitas à Medina e à vibrante Praça Jemaa El-Fna entre outros pontos de interesse. Noite livre. 

 
03 de Outubro – MARRAKECH E ARREDORES 
 
Regime de pensão completa. Dia dedicado a visitas em Marrakech e ao Vale de l’Ourika, um dos mais belos 
vales de Marrocos, explorando-se assim a cultura e costumes locais. Regresso ao hotel, Jantar e alojamento. 
 
04 de Outubro – MARRAKECH / LISBOA / COIMBRA 
 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente saída para o aeroporto de Marrakech. Formalidades 
de embarque e partida (horários a informar brevemente). Regresso a Coimbra em autocarro privado. 

 
PREÇO (POR PESSOA) 
 
Em quarto duplo …………………………………………………………………………………………………………. 998,00 €  
Suplemento para quarto individual …………………………………………………………………………….  192,00 € 
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O PREÇO INCLUI 
 

 Passagem aérea de ida e volta em classe turística, com direito a bagagem de porão 20 Kgs. por 
pessoa. 

 Transfere em autocarro privativo Coimbra/Lisboa/Coimbra. 
 Todas as taxas aeroportuárias. 
 Estadia em hotéis de 5 estrelas. 
 Pequenos-almoços. 
 8 Refeições (almoços e jantares). 
 As entradas nos monumentos. 
 Guia local acompanhante em todas as visitas. 
 Seguro de viagem no valor de 30.000,00 € por pessoa. 
 Carteira de documentação. 

 
Nota: Preços sujeitos a alteração, caso se verifique aumentos de taxas. 
 
Não inclui: Serviços extras tais como; bebidas, telefonemas e quaisquer outros não discriminados 
anteriormente. 
 
 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
 
Os assuntos relacionados com esta viagem serão tratados diretamente com os serviços da Região Centro, que 
rececionarão as inscrições e prestarão todos os esclarecimentos necessários. 
 
Ordem dos Engenheiros – Região Centro 
Rua Antero de Quental nº 107 
3000-032 COIMBRA 
Tel: 239855190 (dias úteis das 09h30 às 18h30) 
E-mail: correio@centro.ordemdosengenheiros.pt 
 
 

O número de participantes é limitado e as inscrições serão consideradas por ordem de chegada e mediante o 
pagamento da primeira tranche.  
A realização da viagem e os preços acima indicados, estão sujeitos à existência de número mínimo de 
interessados. A inscrição de não membros da Ordem (excluindo acompanhantes de membros) está sujeita à 
disponibilidade de lugares. 
 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO 
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 14 de agosto, enviando o respetivo formulário de inscrição 
para o e-mail: solange@centro.ordemdosengenheiros.pt 
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PAGAMENTO 
40% com a inscrição; 
30% até 24 de agosto; 
Restantes 30% até 15 de setembro. 
Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para o: 
IBAN: PT50 0036 0058 99100159936 83 (juntar comprovativo da transferência bancária). 
 
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 

- Até 60 dias antes da partida, sem gastos. 
- De 60 a 45 dias antes da partida, 30%. 
- De 44 a 30 dias antes da partida, 50%. 
- De 29 a 15 dias antes da partida, 80%. 
- A menos de 15 dias da partida, 100%. 
 
 
  
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO NA VIAGEM DE GRUPO A MARROCOS | 29 Setembro a 04 Outubro 
Nome:  

Nº Membro:  Telemóvel:  

E-mail:  Nº Passaporte:  

Acompanhante(s)  Nº Passaporte:  

TOTAL A PAGAR:  

Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para o: 
IBAN: PT50 0036 0058 99100159936 83 (juntar comprovativo da transferência bancária) 

Enviar esta ficha de inscrição devidamente preenchida para o E-mail: 
solange@centro.ordemdosengenheiros.pt 

DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA/RECIBO 

Nome:  

Nº Contribuinte:  

Morada:  

Código Postal:  

 
  


