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RETIRO DE DIÁRIOS GRÁFICOS no DESERTO de MARROCOS 

Marrakech | Ouarzazate | Erg Chebbi 

 

NOVA DATA BREVEMENTE 

 

 

Acompanhamento e formação:  

Mário Linhares e P. Nuno Branco, sj 
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PROGRAMA 

 

Dia 1 

09h25 Comparência no aeroporto da Portela 

11h25 Voo TP 1454 com destino a Marrakech (operado pela White Airways) 

13h30 Chegada a Marrakesh e transfer para o hotel Mon Riad 

Check-in e almoço em restaurant local. 

Formação 1: iniciar um diário de viagem - registos rápidos em Marrakesh 

Jantar e apresentação do grupo. Partilha de desenhos. 

 

 

Dia 2 

Pequeno-almoço 

Partida em autocarro em direcção a Ouarzazate 

Chegada a Ouarzazate (check-in) 

Formação 2: os cadernos de viagem de Marrocos do Delacroix 

Almoço e tempo livre 

Formação 3: exercício “O espiritual no Desenho” 

Missa de Domingo 

Jantar e partilha de desenhos  

 

Dia 3 

Pequeno-almoço  

Formação 4: aguarela  

Partida em direcção às dunas de Erg Chebbi 

Almoço pelo caminho 

Chegada ao acampamento berbere 

Formação 5: exercício “O espiritual no Desenho” 

Jantar e alojamento no acampamento (bivouac) 

Partilha e desenhos livres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Helena de Tróia – Viagens & Histórias 
www.helenadetroia.pt | viagens@helenadetroia.pt | +351 935 928 278 

 

 

Dia 4 

Pequeno-almoço no bivouac 

Formação 6: caneta e lápis 

Almoço e tempo livre 

Formação 7: exercício “O espiritual no Desenho” 

Passeio de camelo no deserto 

Jantar e alojamento no acampamento 

 

Dia 5 

Pequeno-almoço e partida para Ait Benhaddou 

Formação 8: desenhar pessoas 

Almoço 

Partida em direcção a Marrakech 

Chegada a Marrakech (check-in) 

Formação 9: exercício “O espiritual no Desenho” 

Jantar e alojamento no Mon Riad 

 

Dia 6 

Pequeno-almoço no riad 

Manhã livre 

Transfer para o aeroporto de Marrakech 

14h10 Voo TP 1453 com destino a Lisboa (operado por White Airways) 

16h15 Chegada a Lisboa 

 

Fim dos nossos serviços 

 

 

 

 
 

 

Proposta 

 

Fazer um retiro de diários gráficos no deserto tem o tom certo para desafiar 

qualquer cristão mais aventureiro, mas também todos aqueles que pretendam 

levar o seu registo em diário gráfico para um patamar mais alto: o do espiritual 

no desenho. 

Será uma viagem interior de confronto com o deserto e a vida de Marrocos, 

mas com a ajuda de textos bíblicos e formação de desenho. 

 

 

 



 

Helena de Tróia – Viagens & Histórias 
www.helenadetroia.pt | viagens@helenadetroia.pt | +351 935 928 278 

 

 

Biografias 

 

 

Mário Linhares (1980) 

Nasceu em Oeiras, vive em Sintra e 

trabalha em Lisboa. 

Estudou na António Arroio, em Viana do 

Castelo e na Faculdade de Belas-Artes.  

Fundou os Urban Sketchers Portugal e é 

o director de educação dos Urban 

Sketchers. 

Trabalha com os Missionários da 

Consolata desde 97 e organiza retiros 

de diários gráficos relacionando o tema 

do desenho com o da espiritualidade 

desde 2011. 

Publicou o livro Diário de Viagem | Costa do Marfim, premiado em França, e 

tem participado em diferentes livros, exposições e palestras sobre o desenho 

de viagem. O desenho é a sua forma preferencial de conhecer o mundo que 

partilha aqui: hakunamatatayeto.blogspot.pt 
 

 

 

Nuno Branco (1977) 

Padre jesuíta e arquitecto de 

formação, estudou - já como jesuíta – 

Filosofia em Braga e Teologia em 

Madrid e Paris. 

Actualmente vive em Coimbra, onde é 

director do CUMN – centro universitário 

dos jesuítas. Tem vindo a orientar, há já 

algum tempo, os retiros de diários 

gráficos, onde se procura (re)conciliar a 

expressão artística com a experiência 

da fé. 

É membro dos Urban Sketchers e 

divulga os seus diários gráficos em 

www.cadernosviagens.wordpress.com. 

http://hakunamatatayeto.blogspot.pt/
http://www.cadernosviagens.wordpress.com/

