
Semana de Marrocos no CONJUNTO NACIONAL em São Paulo 
De 27 de abril a 02 de maio de 2018 

 

 
 
 
 

A Delegação de Turismo de Marrocos organiza a “Semana de Marrocos” no Conjunto Nacional, em plena 
Avenida Paulista em São Paulo.  
 
De 27 de abril a 02 de maio promove-se a diversidade turística do destino e celebra-se a cultura e as 
tradições do Marrocos. Durante toda a semana, os sons, cheiros, sabores e muitas cores do Reino de 
Marrocos vão marcar presença. Os visitantes serão recebidos num cenário e ambiente tipicamente 
marroquino, com um programa onde não faltarão atividades culturais e lúdicas: música, dança, exposição 
de artesanato, demonstrações da tradicional arte de pintura corporal de hena, caligrafia árabe e, para 
completar a experiência, a tradicional cerimónia do chá de menta e um desfile de cafetãs. 
 
Não perca esta excelente oportunidade para viajarem até Marrocos e descobrirem a riqueza deste país.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programação 27 de abril a 02 de maio | Conjunto Nacional | Avenida Paulista 

  
 
- Orquestra de música do Marrocos |Todos os dias _____ 
A música Andaluza, pilar da identidade cultural marroquina, é um gênero musical secular com raízes na 
música de Portugal e Espanha antes da Reconquista. A sua composição atual, com as transcrições dos 
cantos e da música, permanece idêntica há 600 anos.  
 
- Cerimónia de Chá | Todos os dias ____ 
O Chá de Menta, uma das tradições originais do país, é um verdadeiro ritual, símbolo de convívio, 
hospitalidade e generosidade do acolhimento marroquino. Obtido graças à infusão de folhas de chá verde 
e menta verde.  
 
- Tatuagens de hena | Todos os dias ____ 
As tatuagens em hena são uma tradição e um ritual amplamente difundido. Segundo a tradição, a hena 
tem uma grande importância simbólica, nomeadamente nas cerimônias que marcam as etapas 
importantes da vida: nascimento, casamento, noivados. As mulheres chamadas “hennayates” fazem, com 
grande destreza, os desenhos com a hena para decorar mãos e pés.   
 
- Demonstração da arte da caligrafia árabe | Todos os dias ____ 
A caligrafia árabe, considerada uma arte estética de grande importância, reflete o espírito da civilização 
árabe. Realizada da direita para a esquerda é baseada em 18 figuras distintas que variam segundo a letra. 
As 28 consoantes são formadas graças a uma combinação de pontos acima e abaixo desses 
caracteres. Vários termos árabes foram assimilados pelos povos conquistados, como Portugal, durante a 
Idade Média. São disso exemplo palavras como nora, canal, arroz e todas as palavras iniciadas por al e el 
(como algodão, alfândega).  
 
- Desfiles de Cafetãs | Sábado 28 & Domingo 29 de abril -  
Fruto dum trabalho meticuloso e do saber fazer do costureiro tradicional, o Cafetã é um dos trajes 
tradicionais mais antigos no mundo e uma peça emblemática do vestuário marroquino, símbolo de uma 
cultura popular fortemente enraizada. Atualmente, com os novos estilistas, o cafetã adquiriu mais força 
tornando-se o traje de festa por excelência, sobretudo usado nos casamentos e festas religiosas. 
 
- Balcão das vendas de ABREU | Todos os dias ____ 
 O parceiro do Turismo de Marrocos ABREU e sua divisão do Brasil estará no espaço da exposição com um 
balcão dedicado ao publico final, no âmbito de promover o programa dessa operadora com todos seus 
destinos de Marrocos e sua brochura especial Marrocos. O consumidor pode realizar seu sonho de viajar 
para Marrocos diretamente no espaço marroquino através da ABREU. O balcão estará ligado por 
computador e o cliente poderá comprar a viagem diretamente. 
 
- ROYAL AIR MAROC | Todos os dias ____ 
 O parceiro do Turismo de Marrocos a companhia aérea nacional marroquina ROYAL AIR MAROC e sua 
representação para o Brasil estará no espaço da exposição para divulgar diante do público final e a 
imprensa sua posição privilegiada da única companhia aérea que oferece voos diretos de São Paulo e de 
Rio de Janeiro até Casablanca. São por semana 4 frequências da primeira rota e 3 frequências da segunda 
rota todo o ano com o famoso e luxuoso avião Boeing 787 DREAMLINER. 
 
- Conferência de imprensa 02 de maio –  
 O Turismo de Marrocos terá a honra de receber os jornalistas brasileiros para ter uma conferência de 
imprensa, a fim de responder às questões e solicitação de informação sobre Marrocos e seu Turismo no 
Brasil, país que torna-se de mais em mais importante para o Reino de Marrocos em termos das chegadas 
dos turistas brasileiros. 


