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Anexo A

Cronologia da viagem de William Lempriere

•	 14 de setembro de 1789: saída de gibraltar.
•	 14 de setembro: chegada a tangier [6 horas de gibraltar].
•	 aproximadamente 29 de setembro: carta do príncipe 

mouro ao cônsul inglês, informando o seu retorno a 
tarudant.

•	 30 de setembro: partida de tangier.
•	 aproximadamente 1º de outubro: chegada a arzilla 

[10 horas de tangier].
•	 02 de outubro: partida para larache [32 milhas de arzilla].
•	 04 de outubro: saída de larache.
•	 05 de outubro: partida para mamora [64 milhas de 

larache]. 
•	 05 de outubro: chegada a mamora.
•	 06 de outubro: saída para Sallee. 
•	 [não há menção da data]: viaja, em seguida, para rabat.
•	 09 de outubro: chegada às ruínas de mensooria.
•	 09 de outubro: passagem por Fadala.
•	 09 de outubro: chegada a dar Beyda [44 milhas de 

rabat].
•	 10 de outubro: partida para azamore [cerca de 56 mi-

lhas de dar Beyda].
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•	 13 de outubro: partida para Saffi.
•	 16 de outubro: partida para mogodore127 [cerca de 60 

milhas de Saffi]. Ficou seis dias nessa cidade.
•	 [não há indicação da data]: chegada a mogodore [cer-

ca de 350 milhas de tangier]. 
•	 Por intermédio de um mensageiro vindo de tarudant, 

recebe ordens para o imediato atendimento ao pa-
ciente real.

•	 Partida de mogodore para Santa Cruz [76 milhas de 
distância]: três dias de viagem.

•	 26 de outubro: partida para tarudant que estava a 44 
milhas de Santa Cruz.

•	 28 de outubro: chegada a tarudant.
•	 ao final de cinco semanas: ordem do imperador exi-

gindo a sua presença em marrocos [marrakesh].
•	 30 de novembro: saída de tarudant.
•	 4 de dezembro: chegada a marrakesh [125 milhas de 

percurso].
•	 em janeiro [1ª quinzena] de 1790: chegada do prínci-

pe de tarudant a marrakesh.
•	 aproximadamente em fevereiro: o médico foi convo-

cado a se apresentar diante do imperador.
•	 também nesse período, iniciou-se o tratamento da sul-

tana lalla zara.
•	 12 de fevereiro: partida de marrakesh.
•	 aproximadamente em 19 de fevereiro: chegada a Sallee.
•	 26 de fevereiro: chegada a tangier.
•	 27 de março: chegada a gibraltar.

127 lempriere fez notar que mogador era o nome atribuído à cidade pelos 
europeus. os mouros a chamavam de Suera (1800, p. 59).
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•	 29 de março: o imperador em exercício, Sidi mahomet 
[muḥammad iii], viajava de marrakesh para tangier.

•	 11 de abril: o imperador Sidi mahomet morre em rabat.
•	 15 de abril: em tangier, Muley Yazid era proclamado 

imperador.




