
                                       FÉRIAS EM MARROCOS 
 
 
   Quase um mês de preparação material e psicológica. Alguns encontros com o companheiro Majv, que 
nos foi muito útil e simpático e nos forneceu toda a informação que possuía para a realização desta 
viagem. Aconselhamos quem queira fazer esta viagem que se prepare psicologicamente para a fazer, 
uma vez que é muito diferente viajar por estas terras e por terras europeias. Não tem nada a ver!.... 
 
Vamos lá então ao relato da nossa viagem: 
 
1º Dia 20/07/2009 
    Saímos de casa por volta das 8 horas. Dia nublado e muito fresco. Seguimos em direcção a Algeciras, 
passando por Vila de Rei, Proença-a-nova, Castelo Branco, apanhando o IP2 em direcção a 
Portalegre/Nisa. Passámos na Barragem do Fratel e por estas paragens fomos lembrando outras 
passagens por aqui, sítios bem nossos conhecidos e agradáveis momentos já aqui passados, (que o diga 
quem nos acompanhou!...). 
   A partir daqui já está bom tempo e calor, mas com nuvens e gotas de chuva que teimam em cair de vez 
em quando. 
   1ª paragem na área de serviço de Gafete. Parámos em frente desta e aqui almoçámos: Rojões feitinhos 
em casa e umas batatas cozidas e legumes. Seguimos em direcção a Elvas e Espanha. 
   Próxima paragem na Área de serviço de Caia, para um cafezinho antes de entrar em Espanha. Já está 
um calor abrasador!... 
   Rumo a Mérida/Madrid por autovia (grátis). Deixámos esta e entrámos na A66 em direcção a Sevilha ( 
Grátis também) 
   1ºabastecimento de gasóleo aos 456 km preço por litro 0,896 – 51 Euros – 1 garrafa de gás 9,5 Euros 
(esta nem foi necessária. Levamos por precaução. Como a água dos depósitos quase fervia, nunca foi 
necessário ligar a água quente). 
   Seguimos em direcção a Cádiz. Com o nosso Tom Tom não havia problemas. 
   Resolvemos parar em cidade de El Cuervo, na Av.19 de Dezembro. Local sossegado e sem ninguém 
nos incomodar, a não ser o calor intenso. Nem o frigorifico gelava. Tudo quente. Depois do jantar 
saímos a dar uma voltinha e tomar umas bebidas frescas. O ar já era bem mais fresco. 
 
2º Dia 21/o7/2009 
   Depois de uma noite repousante e apesar do muito calor, mas sem ninguém nos incomodar, pessoas 
educadas que todas davam boas noites ou bons dias, saímos por volta das 8 horas, depois de tomarmos o 
pequeno-almoço, mas antes ainda fomos comprar as “chupetas” para o Meneses, uma vez que o preço 
também é bem diferente de Portugal: 1,35 Euros o maço de tabaco. Hoje, para variar há ventos fortes, 
mas pelo menos não está tanto calor.  
   Chegámos a Algeciras. Muito calor novamente. O Tom Tom trouxe-nos mesmo à Agência  
Normandie. Já tratámos das passagens, mas só às 14 horas Espanholas nos entregam os bilhetes. 
Aproveitámos para almoçar aqui mesmo. Já chegou o senhor Gutierrez. Só é muito aborrecido ter que 
pagar em dinheiro vivo 450 Euros, ida e volta. Tivemos que ir ao Banco. 
    Às 17 horas lá embarcámos. A viagem foi boa, mas o desembarque e Alfãndega, uma grande 
confusão. Por acaso os marroquinos devem adorar os portugueses. Colou-se a nós um que deve fazer 
serviço na fronteira, tratou-nos de tudo, ultrapassou as filas e foi num instante que já tínhamos tudo 
pronto. Claro que no fim funcionou a  “ gorja”. 
   Seguimos então em direcção a Tanger, mas para fazermos uma paragem numa praia e parque de 
campismo em Cabo-Negro Martil. É claro que o Tom Tom já não funciona e as coisas começam a 
complicar-se. Há que consultar os mapas em papel e o hábito já não é muito grande, embora nos 
acompanhem em todas as viagens. Foi difícil descobrir o parque. Já era noite quando o descobrimos. 



Antes disso fizemos o 1º abastecimento de gasóleo: Depósito cheio 400DH (40 Euros +-) Que 
diferença!... Nas bombas não aceitam cartão de crédito em quase nenhumas. Há que levantar Dirhans no 
Multibanco mais próximo. O Camping chama-se IOAUDALMALAM Telf 0666393310. Pessoal 
simpático e acolhedor. O senhor, que é uma pessoa viajada pela Europa arranha umas poucas de línguas. 
Aqui nos instalámos e dormimos sossegadinhos, pois a viagem tinha sido longa. 
 
3º Dia 22/07/2009 
 
De manhã, depois do pequeno-almoço, fomos à praia, que ficava a 5 minutos do parque. Regressámos, 
almoçámos e de tarde resolvemos ir até à vila para conhecermos. Ficámos cansadas e já não fomos à 
praia. Ficámos pelo parque e piscina.  
   Estamos desanimados pois o senhor do parque esteve a falar connosco que não é altura de ir para sul e 
menos para o deserto, pois o calor é insuportável. Vamos ver até onde conseguimos aguentar, pois 
desistir é próprio dos fracos. Para já está bom. Dormimos bem apesar do vento forte. 
 
4º Dia 23/07/2009 
 
Levantámo-nos às 8 horas. Banhos, pequeno-almoço e vamos a contas: 2 noites  AC+4 adultos+banhos 
de água fria + roupa lavadinha 200 DH – 100 DH por dia, o equivalente a 9  Euros. 
   Rumámos em direcção a AL-HOCEIMA. A poucos Kms  1º despejo de águas numa AS. Boas 
condições mas águas fechadas nas duas torneiras. Como trazíamos os garrafões cheios , não houve 
grande problema. 
   Em TTOUANE, uma grande confusão. Era a festa dos Berberes. Estava lá o Rei. Um movimento 
louco. Houve um marroquino simpático que nos indicou como sair dali. O resultado foi seguirmos por 
uma estrada de montanha, que não era a que nós desejávamos. Parámos para almoçar num tasco à beira 
da estrada, onde estavam muitos camionistas. Vitela assada no carvão, que nós mandámos cortar de 
onde queríamos. Lá nos fizeram uma boa “brocheta”. Não havia garfos, pratos individuais ou 
guardanapos, nem toalha na mesa.. Temos que nos ir habituando. 1 kg de carne, pão , 1 cola e um chá 
110 DH. O Meneses foi ao carro buscar a cerveja fresca, pois aqui não há desses luxos. 
   Depois de andarmos tantos Kms por estrada de montanha, chegámos a AL-HOCEIMA e o camping 
Cala Bonita já se encontra encerrado. Não existe. A Polícia ensinou-nos outro em La Isla. Chegámos lá 
e os polícias não nos deixaram ficar, apesar de se encontrarem lá algumas tendas. Alegaram que não 
havia segurança. Aos moços que estavam à entrada  ficaram admirados e disseram que estão sempre por 
ali muitas ACs todos os dias, que o que eles deviam querer era monie. Resolvemos seguir em direcção a 
NADOR, apesar de já serem 20,29 horas, e que são mais 140 Kms. Uma grande chatice!... 
   Fomos perseguidos por uma Renault Trafic por um homem que ainda nos assustou. Ultrapassava-nos, 
fazia sinal de luzes, encostava, ligava os piscas. Nós voltávamos a ultrapassá-lo e andámos nisto uns 
Kms. O Meneses encheu-se de coragem, saiu da AC enfrentou-o e perguntou-lhe o que desejava. Penso 
que aqui corremos algum perigo, mas o sujeito só nos queria vender droga, porque éramos estrangeiros, 
portugueses e que costumam comprar. Lá lhe disse que não queríamos nada disso, que Só andávamos de 
férias. Deu meia volte e virou para trás. Nunca mais o vimos. 
 
Felizmente, pelo caminho deparámos com uma grande área de repouso. Perguntámos aos seguranças se 
podíamos pernoitar em segurança. Foram muito amáveis. Disseram que sim, que tinha grande segurança 
e que podíamos ficar tranquilos e dormir sossegados. A Área chama-se Fondation Mohammed V pour la 
solidarité. É toda iluminada guardada, tem um gabinete médico, administração, gabinete de segurança, 
toiletes de homem e senhora, (sem banho, é claro), uma sala de descanso com cómodos e grandes sofás, 
bem como ar condicionado, uma pequena sala de oração onde os muçulmanos fazem as suas orações e 
ainda esplanada e bar. 



   No nosso entender, isto é uma área de apoio a muçulmanos, onde deixam pernoitar e descansar 
qualquer pessoa. Realmente encontrar esta Área foi um milagre !... Foi uma noite bem dormida e 
sossegada para recarregar energias. 
 
5º Dia 24/07/2009      Sexta-feira 
 
Levantar às 7 horas. Higiene matinal e pequeno-almoço. Saída às 8 horas em direcção a NADOR. 
Vamos ver se temos mais sorte com os campings. Também temos que procurar um hipermercado, uma 
vez que a comida cozinhada, vinda de casa está a terminar. 
   Novo abastecimento de gasóleo em NADOR: 56 l 416,53 DH. Também não aceitam VISA. Dinheiro 
vivo, o que é uma pena. 
   NADOR – mais um lugar sem parques de campismo, apesar de assinalados. Estão todos a ser 
arrasados para construírem grandes hotéis e complexos turísticos. Seguimos para SAÍDIA. Aqui há 
imensos parques de campismo. Fica quase na fronteira com a Argélia. Só pecam pelas condições  de 
higiene nos balneários e pela confusão. Só há água a determinadas horas e escassa. As filas são enormes. 
   Praias espectaculares, águas quentes, muita, muita gente. Dá para observar aquelas muçulmanas todas 
vestidas na água, a divertirem-se à sua maneira, enquanto os homens arregalam os olhos para as 
mulheres dos outros, todas descapotáveis, é claro!... 
    Já me esquecia de mencionar que no primeiro parque onde parámos perguntámos como poderíamos 
andar vestidas para não ofender este povo. Foi-nos dito que andássemos normalmente. Ninguém tinha 
nada com isso. Só para visitar monumentos é que tínhamos que nos resguardar mais. 
     Resolvemos ficar mais um dia, uma vez que já nos resolveram o problema da energia eléctrica. O 
Camping chama-se CAMPING INTERNATIONAL L’AMAZONE. Preço do parque 140 DH AC+4 
Adultos+energ Electr.+banhos. Nesta altura do ano os preços são mais elevados,  mas mesmo assim é 
diferente da Europa. Dá bem para ver!... 
 
6º Dia 25/07/2009    Sábado 
 
Levantei-me cedo para deixar o almoço guiado, tomar banho, pois a esta hora não há filas e há água. 
   Fomos à praia. Água boa e quentinha. Ficámos no Camping apesar de termos sido enganados. 
Disseram-nos que era o Internacional, que nós procurávamos e era o L’amazone. Depois vimos o outro 
muito próximo, espreitámos, mas a confusão era ainda maior, por isso deixámo-nos ficar. Tirando a falta 
de água  (há horas certas para tudo) é bom. Tem animação nocturna, mercado de ruas (Tendas 
Marroquinas)e está a 100 metros da praia. Noites calmas, dormindo com tudo aberto por causa do calor 
e entrar o ar. 
 
7º Dia 26/07/2009 Domingo 
Era para partirmos para FES. Fui levantar dinheiro ( é preciso dinheiro vivo para pagar tudo em todo o 
lado, excepto nos hipermercados) e a máquina fez o favor de me comer o cartão. Como é domingo 
temos que aguardar até amanhã para levantar o cartão. Aproveitou-se mais um dia de praia. Noite bem 
dormida, depois de termos saído a dar uma volta e fazer umas compras. Engraçados eram os banhos pois 
aquela gente lava-se  de púcaro e balde, mesmo onde há bons chuveiros e água. 
 
8º Dia 27/07/09 Segunda-feira 
 
Levantar às  6 horas da manhã por causa dos banhos, mas a água mais uma vez nos fintou. Banho de 
garrafão. Lá vamos ao Banco Popular. Fui muito bem atendida. Deram-me o cartão. Esperámos que 
carregassem a ATM e já levantei dinheiro. Contas no Camping: 3 noites AC+4 adultos+ energia+banhos 
390 DH 
Seguimos em direcção a SEFROU, logo pela manhã temperaturas de 33º. 



1ª paragem e entrada no hipermercado  Marjane. Compras 673 DH. Aqui até cervejinha e bebidas 
alcoólicas há à venda, mas sob alta vigilância. È um sector à parte no hipermercado. São 12 horas e 46º 
na rua. A AC escalda. 
   Aqui ficámos a saber que não poderíamos ir à Tunísia pela Argélia. É muito perigoso. As pessoas 
podem ser roubadas, saqueadas e as ACs roubadas e nunca mais vistas. Paciência, com muita pena de 
todos içou adiada para uma próxima que se ande por França e por aí se pode atravessar sem problemas. 
Pela Argélia, já mais. 
   Parámos para fazer o almoço e almoçar quase com 50º. Continuamos viagem em direcção a TAZA, 
passando por TAOURIRT, GUERCIF, etc. Passámos TAZA e vamos na Direcção de FES E SEFROU. 
Novo abastecimento de gasóleo 53,42 l 390 DH 
Em SEROU, muito perto de FES, lá encontrámos um Camping, mas de muito difícil acesso. Estávamos 
a ver que nem conseguíamos entrar. Uma vez instalados vimos que é maravilhoso. Tem uns óptimos 
duches individuais, toiletes individuais, água potável quente e fria. Umas belas vistas para SEFROU, lá 
ao fundo. Este parque fica bem no alto. Recepcionista, polivalente, muito amável, simpático e educado. 
 
9º Dia  28/07/2009 Terça-feira 
 
Dormimos muito bem. Duches com fartura de água quente e fria. 
Fomos de tritaxi (moto com atrelado) umas pequenas cascatas. O taxista, gente o humilde, mulher, bebé 
e um miúdo, não queria nada por nos transportar. Demos-lhe 10 DH. Voltou para nos por no parque. 
Almoço e saída combinada com o mesmo para as 17horas, a fim de visitar a Medina e fazer compras. 
Surpreendeu-nos uma grande trovoada com chuva em força. Escorria o lixo pelas ruas da Medina. A 
trovoada passou e o companheiro Meneses aproveitou para aparar a barba e o cabelo num barbeiro na 
Medina. Foi muito caro, pagou 10 DH (1 euro)!!! Com serviço feito a preceito. Regresso ao camping, 
para o jantar. 
 
10º Dia  29/07/2009 Quarta-feira 
 
Levantar ás 7horas, limpar o nosso hotel, pequeno-almoço e respectivo duche. 
Vamos a contas: duas noites, AC+4 adultos+ electricidade+duches de água quente – 230DH. O parque 
chama-se Galaxy e o gerente, que faz tudo, Kali. Foi-lhe oferecido um copo de verde branco, mas não 
aceitou porque já estão a preparar-se para o Ramadão e 40 dias antes, não podem consumir álcool, 
porque acusa nas análises e se isso acontecer, já não o podem fazer. 
Saímos em direcção a AZROU.  
A poucos quilómetros, comprámos os fósseis e minerais por menos de metade do que nos foi pedido. 
Estou a ficar uma marroquina inata.  
Nesta região, no Inverno, as pistas de ski estão abertas. No entanto há imensos pomares e imensa fruta à 
venda à beira da estrada. Melancias do tamanho das nossas abóboras…enormes!... 
Novo abastecimento de gasóleo: 41,21litros – 300DH, por excepção, pagos com cartão de crédito, 
comparas no super – 119DH. 
De SEFROU andámos 424km, até conseguirmos encontrar um parque de campismo (ZEBRA) a 1km 
das cascatas de OUZOUD. Já chegámos um pouco tarde. Parque impecável, pessoas holandesas 
impecáveis, simpáticas e acolhedoras. AC+4 adultos+ duches a descrição+ electricidade – 105DH. Um 
parque muito limpo, asseado e bem decorado. Tudo para reciclagem. Lixo devidamente seleccionado. 
Impecável! 
Aqui o companheiro Meneses, teve de desfazer a bagageira que tinha feito, pois de tão boas estradas, 
estava a ficar tudo pior que o deus me livre! Vamos ver como vai correr… 
A noite foi bem dormida e calma, tirando os 56 graus que estiveram. As águas, mesmo na caravana, 
escaldão. Tudo escalda. Passamos a manha no parque, tratando de ajudar o Meneses, fazer almoço, etc. 
de tarde, o dono do parque, levou-nos a OUZOUD e deixou-nos lá. Fomos então visitar as cascatas, que 



dizem ser as maiores de África. Realmente são mesmo espectaculares! Andamos nos barcos mesmo 
debaixo das cataratas, vimos um homem quase afogado, não sabemos de sobreviveu. Pelos vistos isto 
acontece aqui todas as semanas. 
Tudo muito caro nas cantatas. Apenas a água é barata: 7 e 10DH, a garrafa de litro e meio de água 
gelada. Hoje vamos jantar no restaurante do parque, comida típica marroquina. Comemos tajine, corgete 
grelhada, tomate e pepino, acompanhada com água. Sobremesa, café, chá e chocolate quente. Pagámos 
por tudo isto 550DH. O parque foram 105DH por dia. Como nem tudo pode ser bom, com esta comida, 
apanhámos todos uma grande intoxicação, que nos serviu de emenda, pois não voltámos a comer. 
 
12º Dia  31/07/2009 Sexta-feira 
 
Levantar cedo, banhos, pequeno-almoço e ala que se faz tarde. Direcção a MARRAQUECHE – 180km. 
Parque - 101DH. Táxi para volta turística – 400DH. Para darmos com o parque, um motociclista 
ofereceu-se para nos ajudar, todo simpático! Foi sempre à frente da nossa AC até ao parque. Na nossa 
boa intenção, íamos dar-lhe uma gorjeta em DH, bem como uns marcadores e cadernos para as crianças, 
mas apanhámos com uma grande descompostura. Insultou-nos, chamou-nos europeus e que estava 
habituado a receber em euros. Nós como não nos quisemos aborrecer, porque o poderíamos ter mandado 
a dar uma volta, a minha irmã  deu-lhe 20€ (o dinheiro mais pequeno que tínhamos) e assim este 
malandro, ganhou tanto como um mês de ordenado em Marrocos. 
Noite bem dormida, com imensos duches, desde a chegada a MARRAQUECHE, que é enorme e bonito. 
Visitámos um jardim, onde está uma homenagem a YvesSantLaurance; palácio, praça Medina e outras 
coisas, muito mais havia para visitar, mas o cansaço e o calor, já não permitiam. Regressamos no táxi ao 
camping.  
Parque razoável, mas que anda em obras, piscina vazia, mas balneários em boas condições e com duches 
à descrição. Chama-se Camping Caravaning Ferdaous, Route de Casa Blanca-Marraqueche. Telefone: 
024 304 090. 
13º Dia  01/08/2009 Sábado 
 
Levantar cedo, 7 horas, limpar o hotel e arrumálo, duches, vestir e pequeno-almoço. 
Lá vamos nós em direcção a AGADIR. Hoje o dia parece fresco, vamos ver. 
Mais um abastecimento de gasóleo: 43,72litros – 320DH. 
Seguimos para AGADIR onde visitámos mais um Marjane para comparas, e aí encontrámos um 
português de Penafiel, que está aqui e trabalhar e nos indicou onde fica o parque de campismo. Parque 
Municipalité d’ Agadir. 
MARRAQUECHE – AGADIR – 288km. 
Parque com razoáveis condições, excepto balneários e casa de banho. 
Fomos à praia, que por sinal estava óptima e com água espectacular. Antes de jantar, lá vamos nós 
tomar mais um duche à marroquina (que remédio). Jogámos um dominó e cama. 
 
14º Dia  02/08/2009 Domingo 
 
Levanta cedo, para um banho igual, lavar roupa, pequeno-almoço e arrumar as tralhas. 
Como não podia deixar de ser, reclamei à portuguesa. Com tudo isso, ganhei o preço de um adulto, que 
não pagou. Total 132DH. 
Seguimos em direcção a IFNI. Passamos por AINT-LELLOM e TIZNIT.  
Parámos para comprar um melão grande e uma melancia – 32DH.  
Chegámos a SIDNI-IFNI. Parque super lotado. Outro a 150metros “LA BARCA”. Impecável, com 
chuveiros e casas de banho óptimas. Noite bem dormida. 
Mar revolto mas temperaturas amenas. Saí à noite sozinha com a Joana. 
 



15º Dia  03/08/2009 Segunda-feira 
 
levantar cedo para as filmagens da praxe. Tempo nublado e fresco. Lavar um máquina de roupa (10kg) – 
50DH.  
Pequenos-almoços, limpeza do hotel e saída. Parque 105DH. Chupetas do Meneses 200DH (10 massos).  
Seguimos em direcção a ESSAOUIRA. 
Primeira multa por excesso de velocidade, à saída de IFNI – 400DH. Era permitido andar a 60 e nós 
íamos a 71km. Há que pagar em dinheiro vivo.  
Paramos para almoçar, salada russa com atum, a 95km de AGADIR. Hoje terminaram os legumes 
vindos de casa. 
Em AGADIR fomos ao aeroporto comparar o bilhete de avião para a minha irmã regressar a Portugal. Já 
soo arranjou para o dia 9 de Agosto a sair de Casa Blanca/Lisboa as 18horas. 
Mais um abastecimento de gasóleo: 29,87litros – 218,05DH. 
A caminho de ESSAOUIRA, descobrimos o parque de campismo: “LE CALME” (o melhor que nos 
apareceu).  
Camping, Piscina, Riyade, restaurantes e hotel, bons duches e com muita higiene em tudo. Resolvemos 
ficar pois já tínhamos andado 361 Kms.  Fica no meio do nada mas é impecável 
2 adultos+AC+elect: 95 DH – Suplemento por cada adulto a mais 30DHx2=60+95=155 DH. É de 
salientar que só aqui conseguimos Internet (Foi quando informamos o fórum do CPA por onde andava a 
família Meneses. 
 
16º Dia 04/08/2009 Terça-feira 
 
Depois de uma noite tranquila e bem dormida, levantei-me às 8 horas. Fui fazer a minha caminhada de 
5,5Km à volta do Camping. Uma hora. Tomar duche e pequeno-almoço, lavar alguma roupa e aí vamos 
nós para a piscina que por sinal estava uma delícia. 13 Horas. Hora de fazer um almoço ligeiro e 
almoçar. Tratar das roupas e piscina toda a tarde. Jantar  e deitar cedo. 
 
17º Dia 05/08/2009 Quarta-feira 
 
Noite bem dormida. Levantar às 7 horas. Banhos e pequeno-almoço. Arrumar as tralhas e limpar.  
Vamos a contas: 2 dias 4 adultos+AC+Electr+duches+piscina+pão+águas+1 hora de Internet=372 DH. 
Parque recomendável. Tudo limpo e asseado. 
Saímos em direcção a SAFI, EL JADIDA, CASABLANCA. 
Paragem no Marjane de SAFI para compras e aproveitar para almoçar. 
Pelo caminho aconteceu o mais insólito. Fomos dar a um acampamento selvagem., com tendas 
horrorosas e algumas pessoas horrorosas. Havia tendas de venda de um lado da estreita estrada. Do 
outro lado carros estacionados “ à la gardera”. A passagem era portanto minúscula. Apesar da boa 
vontade do comerciante, que encolheu o tolde para nós passarmos, foi inevitável uma raspadela num 
Mercedes classe A. Vem a dona do carro, vem o marido, uma confusão!... Queriam pelo estrago 3000 
DH. Depois eram já 1000 DH. O Meneses com a maior das calmas a tentar preencher a declaração 
amigável do Seguro.  O homem nada de mostrar documentos da viatura nem do seguro. Só dizia que já 
tinha chamado a polícia. Nós dizíamos: Então a policia não vem mais? Não podemos aqui mais tempo. 
Se não tem seguro, cada um paga o seu e já está. O que nos valeu foi a simpatia de algumas pessoas que 
ficaram do nosso lado, pois nós tínhamos razão. Veio um senhor, que no nosso entender seria uma 
pessoa de peso naquele acampamento e fez-lhe entender que nós também tínhamos prejuízo na nossa 
AC e que cada um pagava o  seu. Lá conseguimos sair dali e continuar viagem. 
Novo abastecimento de gasóleo 27,66 litros – 200 DH. 
Foi em EL JADIDA (311 Kms) que conseguimos um “Parque Internacional de El Jadida”. Tratar da 
inscrição e jantar. Apanhar um pouco de ar fresco e vamos deitar cedo. Amanhã se verá o resto. 



 
18º Dia 06/08/2009 Quinta-feira 
 
Levantei-me cedo (7 horas ), e fui fazer uma caminhada e ver onde e como era a praia. Quando cheguei 
já o pessoal estava a pé. Duches e pequeno-almoço. Eu e a minha irmã fomos dar uma volta à cidade e 
conhecer a citânia portuguesa que é uma das grandes atracções turísticas de El Jadida. Na Medina as 
pessoas são simpáticas e quando vêm que somos portuguesas somos muito bem acolhidos. Dizem 
mesmo que estamos na nossa cidade. Uma vendedora marroquina até nos convidou a tomar chá que fez 
com todo o carinho para nós e para ela. Muito simpática!... 
No regresso tomei o 2º pequeno-almoço, junto do Porto de pesca. 2 sardinhas assadas com pão -  3DH 
(0,30 euros). Comprámos ainda uma fritada prontinha de peixinhos que foi o nosso almoço e custaram 
80 DH. De tarde fomos à praia mas estava um pouco de vento e o mar picadito. Nem parecia que 
estávamos em África. Mais parecia a nossa praia da Barra. O tempo mudou e a temperatura desceu 
bastante. Novamente duches, lanche e descansar até ao jantar. Deitar cedo e dormir sossegados. 
 
19º Dia 07/08/2009 Sexta-feira 
 
Depois das lides do costume lá vamos nós novamente visitar à Cisterna Portuguesa, uma vez que a 
Joana não tinha ido. Hoje sim. Foi tudo visitado ao pormenor. Um guia teve o prazer de nos informar 
que naquela cisterna feita pelos portugueses para aproveitar a água das chuvas, já tinha estado o Mário 
Soares e o Jorge Sampaio. È única no mundo. Realmente é espectacular. O que os portugueses 
conquistaram e fizeram e hoje nada temos!... 
Já não deu para ir à praia de manhã. Fazer o almoço e almoçar. De tarde fomos à praia. 
Quando chegámos ao Camping tomar os duches do costume e lavar alguma roupa. È inacreditável o que 
me aconteceu. A funcionária da limpeza dos balneários, pessoa muito humilde, não me deixou lavar a 
minha roupa. Fez questão de ser ela a lavar-ma e estender-ma. Isto porque a escravidão é tanta que elas 
nem luvas têm para lavar as casas de banho por sujas que estejam. O Meneses comoveu-se e deu-lhe uns 
pares de luvas plásticas de meter o gasóleo. Ela ficou tão grata que agradeceu desta maneira. Fiquei tão 
comovida que até me deu vontade de chorar. Claro que no fim lhe dei uma gorja, embora ela não 
quisesse aceitar. Ela é que chorou mesmo!...Pessoas simples e acolhedoras. 
O mesmo nos aconteceu ao longo da viagem quando distribuíamos as canetas, lápis, marcadores e 
cadernos que levávamos para dar àquelas crianças. Tão felizes que elas ficavam!... Como elas 
agradeciam!... 
    Dormimos bem 
 
20º Dia 08/08/2009 sábado 
 
Levantei-me muito cedo. 
Limpeza profunda na AC por causa da areia que se gruda nos pés. Duches, pequeno-almoço e contas. 3 
dias 316 DH 
Saímos às 9,15 horas em direcção a Casablanca. O parque de campismo Oásis fechou em Casablanca, 
mas abriu a 26 km, por isso o descobrimos logo no caminho. Apenas 82 Kms. Parque com óptimas 
condições para ACs. Piscina vazia, devido à falta de água. Praia a 1,5 km. O dono do parque diz haver 
transportes para Casablanca mas nós fomos de AC às compras ao Marjane regressámos ao parque aonde 
dormimos. 
   Ficámos admirados com os arredores de Casablanca. Lixeiras por todo o lado, lixo, lixo e só lixo. 
Barracas tipo bairros de lata; Uma miséria!... foi dos sítios que mais nos impressionou. Tanta miséria!... 
Novo abastecimento de gasóleo 59,5 litros 430 DH. 
Chegámos ao parque, duches, apanhar sol, duche novamente, jantar e deitar cedo, pois amanhã promete. 
21º dia 09/08/2009 Domingo 



 
Levantámo-nos cedo. Duche e pequeno-almoço. 
   Saímos rumo a Casablanca para as visitas até fazer horas de pôr a minha irmã no aeroporto, pois as 
férias dela terminaram. 
   Visitámos a Mesquita que é colossal e a única a poder visitar em Marrocos. É a 3ª maior do mundo. 
Com guia demorou mais de uma hora a visita. Fizemos umas vistas panorâmicas por Casablanca, 
almoçamos, continuamos as visitas e vamos à procura do aeroporto. Chegámos cedo, por isso visitámos 
o aeroporto e estamos a fazer horas da partida. A minha irmã já fez o chequin e nós vamos de regresso 
ao parque. Passámos no MD pois à Joana já lhe apetecia um hambúrguer normal. Ainda bem que 
comemos porque nos perdemos no caminha. Nestas andanças lá foram 172 km. Muita falta nos faz a 
nossa “Catarina”, pois aqui o GPS não existe. O nosso Tom tom, pelo menos não serve.. Já chegámos 
tarde. Casablanca é enorme e muito complicada no trânsito. A minha irmã já chegou a Lisboa. Chegou 
primeiro que nós ao parque!... 
 
22º Dia 10/08/2009 segunda-feira 
 
A minha irmã já telefonou de Aveiro. 
Levantar às 8 horas, arrumar tudo, duches e pequeno-almoço e seguir à procura de novas paragens, pois 
Marrocos tem muita coisa para ver e apreciar, desde a miséria até à grande sumptuosidade. Queríamos 
procurar uma praia em Casablanca para a Joana fazer o tatoo marroquino mas em conversa com o dono 
do parque que é uma pessoa muito simpática e fala bem espanhol ( Já correu muitos países europeus de 
AC) disse que a esposa dele também fazia e já o fez mesmo ali. Pessoas simpáticas e acolhedoras. 
Mais uma compra de cigarros para o sr. Meneses. 
   Almoçamos numa praia MOHANOMÉDIA e resolvemos seguir para RABAT. Mais uma multa. Não 
vimos um STOP que o polícia do Rei diz estar lá e nós nem teimámos. Este fez-se ao negócio. Eram 400 
DH. Pedi-lhe que nos perdoasse, disse que não que tínhamos que lhe dar pelo menos 100 DH. Elogiou-
me imenso, disse que não podia ter a idade que dizia, que não teria mais do que 44 anos. Estava quase a 
trocar-me ao meu marido por uns camelos!... Tudo numa boa. Demos-lhe 200 DH pensando que já não 
víamos os trocos, mas não. Foi ao colega ao carro e deu-nos os 100 DH. Recibo nem vê-lo. É só 
corrupção nestes indivíduos!... Também com o que ganham, não admira!... 
   Rabat já não tem parque. O de Salé foi destruído para construir um hotel Um arrumador de 
automóveis fez-nos um croqui pois a 40 km, diz haver um camping. Realmente fomos lá direitinhos em 
MEHDIAPLAGE. É recomendável. Perto do mar e da vila. Tem bons transportes e boa praia. 
 
23º Dia 11/08/2009 Terça-feira 
 
Fomos pela manhã ver a praia. Regressámos. De seguida fui com a Joana. O mar e o dia estavam 
maravilhosos. Até andámos de camelo!!! Espectacular!... Afinal não têm baba! 
   Fazer almoço, almoçar e descansar. De tarde, praia novamente. O segurança era muito simpático e 
conversador. 
 
24º DIA 12/08/2009 Quarta-feira 
 
Levantar e fazer o costume. A praia é muito boa, mas superlotada. O parque começa a esvaziar por 
causa do Ramadão. Fomos de manhã à praia. À tarde fomos com o segurança. Gosta muito de conversar 
com europeias. Já está neste parque há 13 anos. Os pais vivem nas montanhas. Tem uma irmã professora 
e um irmão com ele no parque, mas que trabalha no bar. À noite fomos passear. Como ele nos ofereceu 
bilhetes fomos andar numa roda tipo carrossel, que pensei ser o último dia da minha vida, mas depois 
gostei. 
 



25º Dia 13/08/2009 Quinta-feira 
 
Levantar cedo. Duches e arrumar as tralhas para seguir viagem. Contas: 3 dias 250 DH 
   Por volta das 9,30, seguimos em direcção a LARACHE – TANGER. 
   Apanhámos a auto - estrada e saímos em MARLEY BRUSELHAM. Ficámos no parque CAMPING 
INTERNATONAL. À primeira vista ficámos desiludidos com as condições. Afinal tem duches e Casas 
de banho privadas para ACs. Impecáveis. É uma reserva natural. Faz uma espécie de Ria de Aveiro, mas 
que se atravessa a nado e do outro lado fica o mar e praia.  Além disso tem barcos que fazem viagens de 
2horas por 200 DH. Fomos de barco uma hora por 100 DH para ver os flamingos mas não vimos 
nenhum. À noite saímos eu e a Joana. Fartámo-nos de andar. Fizemos compras e voltámos ao parque. 
 
26º Dia 14/08/2009 6ª Feira 
 
Levantámo-nos ás 8horas. Duches e pequeno-almoço. Fomos à praia saber de peixe, mas como há 
névoa, os barcos ainda não regressaram. 
Como já disse isto é belo! É uma reserva natural. 
Hoje esperámos pelos barcos dos pescadores, comprei três linguados e duas pescadas bem grandes por 
50DH. Deram os linguados grelhados para o almoço, sopa de peixe para a noite e ainda uma pescada 
para coser para amanha, para o meu almoço. 
Gostaríamos que se pudesse fazer o mesmo em Portugal, mas com os nossos ordenados, é claro!... 
Hoje tem estado nublado, quase todo o dia, mas calor. 
Mais uma vez fomos de barco, para ver os flamingos, mas não tivemos sorte. Nem um para amostra. 
Deitar cedo, apesar da música do bar ao lado, em altos berros. Tentar dormir. 
  
27º  Dia 15/08/2009 Sábado 
 
Levantar ás 7horas. Arrumar tudo, duche do costume e lá vamos, após pagamento (2dias – 166DH) em 
direcção a LARACHE. 
Saída às 8h 26min. Apanhar a auto-estrada – 15DH. 
Em LARACHE, visitámos a cidade e fomos às compras. 
Parámos em ASILAH, num hotel que tinha parque para ACs e piscina. Muito caro! 120DH+60DH por 
pessoa para a piscina. Resolvemos seguir em direcção a TANGER.  
Parámos noutro parque, logo a seguir, “Camping Tahdarte”, 91DH, com tudo incluído. Belo camping e 
sossegado. Boas instalações, bons sanitários, duches quentes (de pedir a chave). Boas sombras, bom 
restaurante, onde almoçámos. A praia fica a 100metros, do outro lado da estrada, que é um pouco 
perigosa, por causa do movimento. Há imensos camelos na praia. 
Como almoçámos no restaurante, jantámos na AC. Apanhámos um pouco de fresco, e ouvimos as 
notícias portuguesas, que conseguimos apanhar na TV.  
 
28º Dia 16/08/2009 Domingo 
 
Levantámo-nos ás 7h 30min. Tomámos duches e pequeno-almoço. Arrumámos as tralhas e fomos em 
direcção a TANGER, para visitar as Grutas de Hércules. São bonitas, mas não esperávamos que fossem 
tão pequenas. Achámos engraçado, o mapa de África invertido, numa abertura da gruta, para o mar, que 
o guia diz, ser feito pela natureza.  
Fomos para TANGER. Almoçámos na AC, num parque de estacionamento e fomos visitar a cidade e a 
Medina e fazer compras. 
Seguimos em direcção a CEUTA, à procura de um camping. Ainda temos 5dias de seguro, para 
desfrutar Marrocos. Vamos ver onde vamos ficar. 
Mais um abastecimento de gasóleo: 13,6litros – 100DH. 



A caminho de Cabo Negro, há uma AS, para ACs. Quando passámos da primeira vez, não tinha água. 
Hoje voltámos lá e estava impecável, com água nas duas torneiras. 
Seguimos viagem, e mais uma vez, não conseguimos descobrir o camping de MARTIL. Ficámos 
novamente no “IOAUDALMALAH”, onde tínhamos ficado a primeira vez. 
 
29º Dia 17/08/2009 Segunda-feira 
 
Hoje a noite correu mal. Não sei o que me fez mal, que andei de levanto toda a noite. 
Dia de azar! Fui com a minha filha ao WC, como estas pessoas não têm cuidado nenhum com a higiene 
(a empregada tinha limpo tudo pela manha), já estava tudo imundo. Escorreguei, bati com a face no 
chão, foram-se os óculos e fiquei com um “olho à belenenses”. Um médico francês, que está aqui, 
forneceu-me logo medicamentos e informou-me como devia proceder, já após eu estar quase 2horas 
com gelo sobre o olho. Vamos ver o que vai acontecer. 
Fomos sair eu e a Joana, até à cidade, à procura de uma farmácia para comprar um creme, fazer mais 
uma tatuagem e levantar dinheiro. Conseguimos descobrir o outro camping, mas já não nos mudámos. 
Noite bem dormida. 
 
30º Dia 18/08/2009 Terça-feira 
 
Levantámo-nos ás 7h30min, duches, pequenos-almoços, arrumar e limpar a casinha.  
Saímos em direcção a CEUTA, às 9h25min. 
O último a abastecimento de gasóleo em Marrocos, antes de entrar em CEUTA: 51,70litros – 380DH. 
Chegada à fronteira por volta das 10h30min. Formalidades do costume. Vistos dos passaportes. Filas 
infindas!... Lá nos valeu novamente um marroquino, que nos desenrascou os passaportes e novamente 
gorja a valer-nos.  
Saída da fronteira às 12h30min. Paragem para almoço, no primeiro parquing em CEUTA, mesmo à 
beira-mar. 
Há imenso peixe a secar. Saímos do parquing às 13h30min, para uma visita a CEUTA. 
Depois da visita de auto caravana, e de a seguir nos cansarmos bem eu e a Joana, para vermos mais 
algumas coisas da cidade e fazer compras, mais uma paragem em El Corte Inglês e aí vamos nós para o 
ferry.  
Mais uma complicação, não havia documento do pagamento de regresso da AC, passado pelo Sr. 
Gutierrez. A ACCIONA lá resolveu o problema e seguimos para o ferry. Quase uma hora de 
antecedência. Realmente para estas paragens não se pode vir com pressa. 
A nossa AC, não foi revistada. Ao carro que vinha à nossa frente, o policia tirou-lhe o taco de basebol. 
Embarcámos com 30min de atraso. Chegámos a ALGECIRAS pelas 20horas. 
Seguimos para o parque do Carrefour, junto à agência Normandie.  
Fomos autorizados a pernoitar no referido parque. Jantámos, apanhámos um pouco de ar fresco e 
dormimos bem. 
 
31º Dia 19/08/2009 Quarta-feira 
 
Levantámo-nos cedo para tirar  daqui a AC. Fomos paro o Carrefour, lavar a casinha por fora, pois 
parecia a dos ciganos, ou a dos marroquinos. Esperámos que abrisse o Carrefour, enquanto tomámos o 
pequeno-almoço. 
Saímos do Carrefour às 10h15min, em direcção a MARBELLA. Ficámos na praia CALA SARDINA, 
perto de SOTO GRAND, que já conhecíamos de anos anteriores. O mar estava esplêndido e havia 
muitas ACs.  
Fizemos um bom dia de praia. Até o Meneses foi ao mar. A água dos chuveiros até escaldava. 
 



32º Dia 20/08/2009 Quinta-feira 
 
De manha levantei-me cedo, para filmar as ACs que aqui pernoitaram e foi fazer uma caminhada até 
TORRE GUADIARO, e comprar pão. A noite aqui foi sossegadíssima, embora seja proibido pararem e 
acamparem ACs e caravanas, como se pode ver nas gravações. Ninguém nos incomodou. 
O Meneses esteve a falar com uns companheiros espanhóis, que já vinham corridos de ESTEPONA. 
Nem de dia os deixaram estar estacionados. A polícia pura e simplesmente, mandou-os arrancar dali. 
Aqui a água do mar e chuveiros continua óptima! 
Encontrámos uma AC portuguesa, de Lisboa. Estiveram a pedir referencias do local e demos-lhe as 
melhores, é claro! 
Como era de Lisboa, perguntei-lhe se era sócio do CPA. Ele disse que sim, mas que já não pagava cotas. 
Apenas se tinha associado porque precisou de comprar uma moto à filha mais velha, para ir para o 
colégio, e ali o seguro era mais barato. Disse também que no CPA, “é tudo uma chulisse”. Não 
gostámos do que ouvimos. Ate fora do país, e a acamparem onde não devem, falam mal do CPA. 
Nos estivemos ali, ninguém nos incomodou, mas agimos como se estivéssemos num parque de 
estacionamento normal, tirando, é claro, abrir as janelas e porta, uma vez que ninguém dizia nada e o 
calor era insuportável. Contudo, não fizemos churrasco, mesa fora, cadeiras, etc., e roupa estendia, como 
vimos fazer a muitos deles. Parece que estavam a fazer campismo. 
Hoje pernoitámos aqui 13 ACs sem problemas, a noite foi calma. Apenas se sentia um helicóptero, que 
não conseguimos ver. 
 
33º Dia 21/08/2009 Sexta-feira 
 
Saída as 7horas em direcção a MARBELLA. 
Depois de andarmos 3horas e 90km, lá conseguimos encontrar um parquing, onde já tínhamos estado 
em S.Pedro, mesmo na praia. 
Dormimos tranquilos, depois de um dia de praia espectacular. Estavam outros auto caravanistas, alguns 
deles instalados tipo campismo. Um espanhol que permanece aqui, dá impressão de já estar aqui há 
alguns dias. 
 
34º Dia 22/08/2009 Sábado 
 
Fiz uma boa caminhada e uma boa manha de praia. O Meneses foi ao mar. a Joana apareceu mais tarde.  
Á tarde levantou-se um vento horrível. Deve ter sido por terem montado as tendas de massagem e venda 
de produtos natura!... 
Apareceram hippis de todas as nacionalidades. Está mesmo a convidar a acabar as férias, com muita 
pena minha. À noite ainda vamos ver os espectáculos que eles vão realizar. 
Foi uma noite com muitos espectáculos. O vento parou e a noite estava convidativa. Noite bem dormida. 
 
35º Dia 23/08/2009 Domingo 
 
Como sempre acordasse cedo, queimar os últimos cartuxos, aproveitando sozinha o último dia de praia. 
Dia espectacular. 
Pela tarde e noite, continuam os espectáculos, promovidos pelos hippis, conforme o programa. 
Encontre uns portugueses de Coimbra, que estão alojados num aldeamento, da encosta. Também gostam 
desta zona, embora seja a primeira vez que aqui estão.  
Fizemos uma tarde de praia e apreciámos os espectáculos à sombra das palmeiras, na relva. De vez em 
quando, uns banhos no mar. 
Hora de fazer o jantar, jantar e ir ver os concertos. Realmente esta gente vive a vida de maneira 
diferente. Ate parece que ficam “possuídos” com a música. 



 
36º Dia 24/08/2009 Segunda-feira 
 
Levantar às 6h30min, cafezinho ao Meneses para acordar. Acabar de arrumar as coisas. 
Saímos em direcção a MALAGA, para ir embora às 7horas.  
Paragem em FUENTE OBJUNA para almoçar. Afinal correu mal. Ruas estreitas, carros mal 
estacionados, tivemos que fazer meia hora de marcha a trás, para podermos sair da vila. Lá arranjámos 
uma sombra onde almoçámos, e seguimos viajem em direcção a BADAJOZ.  
Chegámos debaixo de um calor abrasador, 32,5º às 15h10min. Estacionámos num parque grátis, onde 
vamos com certeza pernoitar.  
Novo abastecimento de gasóleo e primeiro em Espanha: 35,54litros – 34,30€. 
Afinal seguimos viajem a procura de tabaco barato. Não há. O mínimo é 2,65€.  
Resolvemos ir ate ALBUQUERQUE. É uma vila medieval muito bonita, mas de difícil estacionamento. 
Conseguimos ficar no final do povo, depois de muitas voltas, num largo junto de habitações. Noite 
tranquila. 
 
37º Dia 25/08/2009 Terça-feira 
 
levantámo-nos cedo, higiene matinal e cafezinho e aí vamos nós às 7horas, em direcção a casa, passando 
por S.VICENTE DE ALCANTARA e VALENCIA DE ALCANTARA. Parámos para comprar pão e 
tomar o pequeno-almoço numas bombas da Repsol que têm um grande supermercado. Fizemos as 
últimas compritas na fronteira.  
Entrámos em PORTUGAL, concelho de Marvão, ás 8h15min. Esta zona é bonita. Tem umas rochas 
escarpadas que parecem umas muralhas conforme se pode ver nas filmagens. 
Aldeia da Portagem, Castelo de Vide, Alpalhão, em direcção a Castelo Branco pelo IP2. Depois 
apanhámos a A23, revivendo aqueles famosos passeios, que quem os fez connosco os deve ter na 
memória como nós!... 
Saída para o IC8 em direcção a Pombal. Apanhámos o IC3, na direcção de Coimbra/Penela. 
seguidamente o IC2, direcção de Coimbra. E em Condeixa, direcção de Águeda/Aveiro. ´ 
Chegámos a casa às 12horas.  
Desta viagem só ficou por cumprir a ida ao deserto, devido ao calor elevado, nesta altura do ano, bem 
como a ida à TUNISIA. Fomos logo avisados em SAÍDIA, que era impossível atravessar a ARGÈLIA 
de AC, uma vez que é muito perigoso, as pessoas são interceptadas, saqueadas, roubadas e maltratadas 
ou mesmo mortas. 
Só se pode ir à TUNISIA de AC, indo pela FRANÇA. Faremos isto numa próxima viagem. 
 


