


O Centro Ciência Viva de Estremoz em 
colaboração com o Pavilhão do Conhecimento 
e a Escola de Ciência e Tecnologia da 
Universidade de Évora organizam de 7 a 13 de 
Junho uma EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA intitulada 
“Marrocos… e os eXtremos aqui tão perto”, 
que se integra nas actividades que têm vindo a 
ser desenvolvidas no âmbito da exposição 
“Extremos Viver no Limite”, patente até 29 de 
Agosto no Pavilhão do Conhecimento - Ciência 
Viva em Lisboa.
Apesar de serem países praticamente 
vizinhos, existe um enorme contraste entre 
PORTUGAL e MARROCOS. Este contraste vai muito 
para além das questões culturais, 
inscrevendo-se profundamente na geografi a 
actual dos territórios. Aos ambientes 
moderados da generalidade de Portugal, 
opõem-se as situações extremas existentes 
em muito do território marroquino.

A expedição científi ca “Marrocos… e os eX-
tremos aqui tão perto” permitir-lhe-á fi car a 
conhecer muito melhor o funcionamento do 
nosso planeta. Da GEOLOGIA, à FÍSICA, 
passando pela GEOGRAFIA, muitos serão os 
temas abordados.

e a Ciência…
  
Faça DOBRAS em materiais analógicos em 
plenas montanhas do Atlas enquanto olha para 
espectaculares EXEMPLOS REAIS originados pelas 
gigantescas forças tectónicas que esculpiram 
o nosso planeta, enquanto bebe um CHÁ e 
espera pelo almoço servido em remotas 
aldeias marroquinas. 
Perceba a infl uência que uma CADEIA DE 
MONTANHAS pode ter no CLIMA, enquanto 
atravessa a enorme Cadeia do Alto Atlas 
viajando de Marraquexe para Ouarzazate.
Perceba qual a importância da utilização dos 
FÓSSEIS como indicadores dos AMBIENTES 
ANTIGOS, ao mesmo tempo que passeia pelas 
áridas paisagens do Monte Issoumour e 

observa as actividades de prospecção, 
recolha e tratamento de TRILOBITES numa das 
mais importantes jazidas de Marrocos.
Perceba a dinâmica dos SISTEMAS DUNARES nas 
regiões desérticas.

e muito mais…



regional. Realização de actividades tendo em 
vista a compreensão da infl uência que uma 
CADEIA DE MONTANHAS pode ter no CLIMA. Após 
o almoço visita à povoação de AÏT BENHADDOU 
património mundial. 
Dormida num hotel de charme num magnífi co oásis nos 

arredores de Ouarzazate.  

Programa (2) 
10 de Junho
Após o pequeno-almoço, partida para visitar 
as GARGANTAS DO TODRA onde haverá almoço de 
campo. Partida para as dunas de Merzouga 
onde seguiremos uma antiga pista do Paris-
Dakar seguindo-se uma viagem de 2 horas 
em dromedário a caminho do acampamento 
no meio das dunas. À noite, em plenas dunas, 
observação da Lua por TELESCÓPIO e conversa 
sobre a forma como a CIÊNCIA foi encarando o 
UNIVERSO complementada com a leitura de con-
tos SUFI. Realização de experiências com areia 
para a compreensão da GÉNESE dos campos de 
DUNAS.
Dormida em tendas berberes no meio das dunas de Merzouga.

Programa (1)
7 de Junho
Chegada a Marraquexe e alojamento num riad 
em plena Medina apenas a alguns minutos da 
célebre praça Jemaa el Fna, património oral 
da Humanidade onde iremos jantar.
8 de Junho
Após o pequeno-almoço, partida para as 
montanhas do Alto Atlas ocidental onde uma 
PISTA nos conduzirá a uma pequena aldeia a 
cerca de 2000 m de altitude onde será servido 
o almoço de campo; observação da GEOLOGIA 
regional e realização de experiências para a 
compreensão da GÉNESE desta CADEIA DE 
MONTANHAS.
Regresso ao Riad de Marraquexe e jantar típico.

9 de Junho
Após o pequeno-almoço, partida para 
Ouarzazate atravessando as montanhas do 
Alto Atlas; observação da GEOLOGIA e GEOGRAFIA 



11 de Junho 
Após o pequeno-almoço, regresso às 
viaturas utilizando os dromedários. Partida 
para os Montes Issoumour para 
compreensão da GEOLOGIA local e observação 
dos trabalhos de pesquisa e preparação de 
TRILOBITES acompanhados por um geólogo 
local; observação de GRAVURAS RUPESTRES com 
5000 anos. Após o almoço, servido em 
tendas no campo, entrega e instalação do 
equipamento para uma ESCOLA pré-escolar /
primário de Alnif, a qual é gerida por uma 
associação berbere local. Partida para 
Ouarzazate atravessando uma paisagem 
montanhosa de enorme beleza.
Dormida num hotel de charme na Medina de Ouarzazate.

Programa (3) 
12 de Junho
Após o pequeno-almoço, vista à cidade antiga 
de Ouarzazate onde será servido o almoço. 
Partida para Marraquexe passando pelas 
montanhas do Alto Atlas.
Dormida e jantar num hotel de charme nos 
arredores de Marraquexe.
13 de Junho
Após o pequeno-almoço, transfere para o 
aeroporto e regresso a Portugal.

 
  



CONDIÇÕES DA EXPEDIÇÃO…

A expedição científi ca “Marrocos… e os 
eXtremos aqui tão perto” implica custos que 
serão subsidiados pelos participantes. O valor 
individual do subsídio para participação na 
expedição é de 1300 € o que dará direito a 
ALOJAMENTO EM QURTO DUPLO; os valores 
associados a alojamento em quarto individual 
ou triplo serão fornecidos mediante 
solicitação. O pagamento deste subsídio será 
feito 50% no acto de reserva da viagem e 50% 
até 21 de Maio.

As reservas são feitas pelo e-mail 
imachado@uevora.pt e os participantes serão 
os primeiros 19 inscritos, que é o número 
limite de participantes.

Para além do alojamento, os organizadores 
desta expedição são ainda responsáveis 
por fornecerem a todos os participantes 
TRANSPORTE (em viatura todo o terreno ou em 
dromedário…), todas as REFEIÇÕES (i.e. 
pequeno-almoço, almoço e jantar, não 
incluindo as bebidas), GUIAS locais sempre que 
necessário, bem como os transferes entre o 
aeroporto de Marraquexe e os hotéis.
Não estão incluídas as viagens para e de 
Marraquexe nem seguro de viagem.

APOIOS…
Todo o apoio científi co desta expedição é 
assegurado pela Escola de Ciência e 
Tecnologia da Universidade de Évora, pelo 
Laboratório de Investigação de Rochas 
Ornamentais (LIRIO) e pelo Centro de 
Geofísica de Évora (CGE) da mesma 
Universidade
A COORDENAÇÃO da expedição “Marrocos… 
e os eXtremos aqui tão perto” é da 
responsabilidade de Rui Dias e Isabel Leal 
Machado (Univ. Évora e Centro Ciência Viva de 
Estremoz).


