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Como se justifica a longevidade de um festi-
val como a Semana do Mar? 
A Semana do Mar foi a primeira festividade do 
género nos Açores. Nós comemoramos as  
edições há dois anos, portanto este é um even-
to que tem uma grande longevidade nos 
Açores, sendo a primeira do género. Esta festi-
vidade da Semana do Mar tem a ver com a 
nossa vivência e com a nossa forte ligação ao 
mar, tem a ver com o próprio iatismo e com a 
náutica, que para nós é muito relevante, adi-

cionando a isso as nossas tradições, o nosso 
folclore as nossas bandas locais, e também 
aquilo que de melhor temos e que para o 
turismo também é importante, como tudo o 
que é relacionado com o mar e a gastronomia, 
tanto que a nossa primeira Semana do Mar 
começou com um Caldo de Peixe, na zona do 
Clube Naval, e foi assim que nasceu o evento 
de maior promoção da ilha do Faial, dos seus 
locais e também da sua diáspora. 
Como caracteriza a evolução do evento asso-

A Semana do Mar  
é “muito mais” que um 
festival de verão
José Leonardo Silva. Segundo o presidente da Câmara Municipal da Horta, a 
tradição da Semana do Mar vai muito além de um festival de verão. Assim, 
de  a 1 de agosto será honrada a “forte ligação ao mar” do povo faialense 
que assistirá também ao regresso de alguns dos emigrantes que, cada vez 
mais, estimulam a economia da ilha do Grupo Central

Entrevista

ciado ao maior festival náutico realizado em 
Portugal? 
 Eu acho que houve uma evolução muito posi-
tiva ao longo dos tempos. A Semana do Mar 
não se enquadra apenas num festival de verão, 
enquadra-se num evento que tem ligado o 
maior festival náutico do país, com uma forte 
componente ligada ao mar e não só. (...) 
Temos um cartaz muito apelativo, fazendo com 
que esta Semana do Mar tenha uma interven-
ção em toda a cidade, desde as Angústias à 
Conceição, o que faz com que este não seja 
apenas um evento da cidade mas um evento 
de toda a Ilha do Faial, onde todos participam. 
Que impacto tem a Semana do Mar na econo-
mia da Horta e na ilha do Faial em geral? 
A Semana do Mar tem uma forte interferência 
na economia da ilha, principalmente no nosso 
alojamento, onde quer a hotelaria tradicional 
quer o alojamento local estão completamente 
cheios. Também o esforço que temos feito de 
promoção na nossa diáspora tem interferido 
[na economia local], porque esta é também 
um elemento muito relevante, ligando-se ao 
turismo da saudade e manifestando-se não na 
hotelaria tradicional mas sim na restauração e 
no comércio local, que também é muito impor-
tante. De ano para ano notamos também mais 
emigrantes presentes na nossa Semana do 
Mar, resultado de uma aposta que fizemos no 
início deste mandato em divulgar a Semana do 
Mar na diáspora, e temos recebido um 
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feedback muito positivo. (...) Este vai ser um 
momento potenciador, sendo um investimento 
que traz mais economia para a ilha do Faial, 
que também é um dos objetivos que está pre-
sente neste evento. 
O que podemos esperar do cartaz da .ª edi-
ção da Semana do Mar? 
[A Semana do Mar] não é só um festival de 
verão, é muito mais do que isso. [O cartaz] tem 
uma abrangência para todas as idades, e esta 
é uma Semana do Mar intergeracional, que 
cativa desde os mais pequenos aos mais ido-
sos, e, no fundo, tem espetáculos para todas 
as pessoas e com gosto variado. Tem uma 
abrangência muito relevante para quase todos 
os residentes e para os que nos visitam, com 
artistas portugueses e estrangeiros que irão 
estar no nosso palco. 

Sob o lema “Uma viagem, três destinos”, da 
autoria da Associação de Municípios do 
Triângulo, que junta autarcas das ilhas Faial, 
Pico e São Jorge, surgiram na Semana do 
Mar o Quiosque do Triângulo e o Dia do 
Triângulo. 
De acordo com o presidente desta associa-
ção, este é nada mais que o resultado da 
preocupação desta associação “ligada ao 
turismo e à promoção dos nossos produtos”, 
levando a que todos os eventos realizados 
numa das ilhas do triângulo sejam acompa-
nhados da presença de um quiosque com as 
melhores iguarias de cada ilha. 
De acordo com José Leonardo Silva, os pro-
dutos expostos neste quiosque, que na 
Semana do Mar estará aberto a partir de 
dia 1 de agosto, são, principalmente, mel, 
queijo, vinho, massa sovada ou biscoitos, 
classificados pelo próprio como “uma série 
de produtos dos quais fazemos a promoção, 
valorizando aquilo que é nosso”, e promo-

Quiosque do Triângulo dá 
a conhecer algumas das 
melhores iguarias regionais

vendo em simultâneo a ideia de que “qual-
quer uma das ilhas que é visitada tem a 
noção de arquipélago e valoriza muito o 
turismo nos Açores”. 
Também incluído no programa da Semana do 
Mar está o Dia do Triângulo, previsto para 1 
de agosto, onde bandas filarmónicas das três 
ilhas irão atuar e dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido por elas, encerrando assim a .ª 
edição desta semana festiva.

Queijo, mel, vinho, massa sovada e biscoitos são algumas  
das iguarias em destaque no Quiosque do Triângulo, aberto 
a partir do dia 1 de agosto na Semana do Mar
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Como já é usual, Semana do Mar é também 
significado de mais uma edição do maior festi-
val náutico realizado em Portugal, um evento 
que chama, todos os anos, cada vez mais atletas 
e curiosos para as diversas modalidades pratica-
das no mar que liga Faial e Pico, iniciadas este 
ano no próximo dia  de agosto com uma das 
provas mais exigentes, tanto para atletas como 
para a organização, a travessia do canal a nado. 
Nesta prova, que decorre ao longo das cinco 
milhas náuticas, cerca de nove quilómetros, 
conforme esclarece o Presidente do Clube 
Naval da Horta, participarão cerca de  atle-
tas provenientes não só dos Açores e Portugal 
Continental, mas também de países como 
Holanda e Espanha. 
Apesar de ser apenas a quarta edição da 
prova, José Decq Mota afirma que a mesma 
tem muito potencial para crescer e, num futu-
ro próximo, ser procurada por todos os interes-
sados neste tipo de modalidade de natação em 
águas abertas, considerando ainda que esta é 

Festival náutico inicia  
com prova de natação 
entre Pico e Faial
Será o rasgo a nado das cinco milhas náuticas que separam estas duas ilhas 
do Grupo Central a marcar o início da .ª edição da Semana do Mar.  
A prova contará com um máximo de  atletas de todo o mundo

uma prova “muito exigente do ponto da vista 
da natação, porque tem marés muito fortes e 
exige ao nadador não só capacidade e resis-
tência mas também perícia”. 
No total, o festival náutico que se inicia em 
breve acumula ao longo da sua duração cerca 
de um milhar de atletas provenientes de várias 
partes do mundo e outros tantos curiosos. 

Para além desta prova, este festival náutico 
ficará também marcado pelo Campeonato 
Regional de Canoagem de Mar, bem como pela 
prova de Vela Ligeira, ambos realizados no dia 
 de agosto.  
Para além destas provas, o presidente do Clube 
Naval da Horta destaca também nesta edição a 
realização do XII Encontro Internacional de 
Vela Ligeira com a presença de mais de 1 
velejadores nacionais e estrangeiros, a realizar 
nos dias ,  e  de agosto, assim como o 
Campeonato de Pólo Aquático, que se irá reali-
zar durante dois dias do festival. 
Para os mais curiosos, e à semelhança de anos 
anteriores, será possível de  a 11 de agosto, 
mediante inscrição, participar em passeios de 
bote baleeiro à vela, assim como participar em 
aulas de Yoga em pranchas de padlle, na praia 
de Porto Pim. 
No que diz respeito ao encerramento da .ª 
edição desta Semana do Mar, realizar-se-á a 
Prova de Vela de Cruzeiro “Regata do Canal”, 
dando por concluído mais um festival náutico 
que, de acordo com José Decq Mota, tem tido 
a oportunidade de crescer e de se consolidar 
entre outros campeonatos graças ao empenho 
de todos os envolvidos e à possibilidade de 
investir na qualidade do mesmo.



De há três anos para cá a Semana do Mar tem 
vindo a ganhar uma nova tradição relacionada 
com o acolhimento dos emigrantes faialenses 
que estão, durante os primeiros dias do mês 
de agosto, de regresso à ilha mãe. 
A iniciativa partiu dos atuais mandatários da 
Câmara Municipal da Horta, e serve como 
forma de aproximar todos aqueles 
que, de acordo com Ester 
Pereira, mesmo longe 
continuam a sentir 
saudade da ilha 
que os viu nascer. 
“Muitos dos emi-
grantes esco-
lhem esta altura 
para cá vir e 
estarem com as 
suas famílias mas 
também para parti-

ciparem na festa, porque esta 
festa também é deles, inde-
pendentemente de estarem 
longe”, aponta a Vereadora da 
Câmara Municipal. 
Apesar da natureza hospitaleira 
dos faialenses, reconhecida já 
em terras distantes, o propósito 

deste dia não se concentra ape-
nas em receber os emigrantes 

do Faial, mas também os emi-
grantes de outras ilhas do 

arquipélago e turistas oriun-
dos do estrangeiro que visi-
tam a ilha nas duas primei-
ras semanas do mês de 
agosto com uma frequên-
cia cada vez maior. 

Este ano, o Dia do Emigrante 
será celebrado no mesmo dia 

que o Festival 
Internacional 
de Folclore, a 
 de agosto, 
e espera 

comemorar a 
ocasião com 

cerca de 1 emi-
grantes, sendo então 

organizado um convívio 
entre todos os emigrantes ins-

critos e um almoço servido no restaurante 
Barão Palace. 
Associado ao chamado “turismo da saudade”, 
estão também os brindes alusivos ao festival, 
como t-shirts, bonés, carteiras e pulseiras, que 
de acordo com os emigrantes, funcionam 
como uma lembrança destes momentos passa-
dos no Faial permitindo-lhes ainda “recordar o 
nosso cantinho”, afirma Ester Pereira.

Emigrantes escolhem Semana do Mar 
para revisitar a família e a ilha do Faial
Na Horta, no próximo dia  de agosto, irá concretizar-se pelo terceiro 
ano consecutivo, um almoço de convívio entre a autarquia e cerca de 
1 emigrantes que estarão no Faial para a Semana do Mar
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Fruto das preocupações da autarquia com a 
manutenção da grande festa que é a Semana 
do Mar, acresce também a preocupação com o 
ambiente. Por isso, este será o terceiro ano 
consecutivo em que serão implementadas no 
festival várias medidas de sensibilização 
ambiental, relacionadas principalmente com a 
redução dos plásticos nos dias do festival.  
Para isso, a Câmara Municipal da Horta criou, há 
dois anos, uma caneca ecológica com os logóti-
pos da festa, criando um pequeno ‘souvenir’ da 
festa ao mesmo tempo que incentiva a diminui-
ção do desperdício de copos plástico, uma vez 
que se tornou mais viável a compra da caneca 
em questão. 
De acordo com o Vice Presidente da Câmara 
Municipal da Horta, nas edições anteriores 
chegou a ser implementado o dia ‘Plásticos 
zero’: “Escolhemos um dos dias de menor ativi-
dade para fazer uma campanha de sensibiliza-
ção e de total abandono dos plásticos”, explica, 

sendo que nesse dia a venda 
das canecas era mais barata 
e a aquisição de cada copo 
de plástico tinha o custo 
de  cêntimos. 
Segundo Luís Botelho, na 
edição deste ano, todos os 
espaços explorados por 
estabelecimentos comer-
ciais aderiram a esta campa-
nha da autarquia, resultando 
na venda destas canecas ecológi-
cas em todos eles, em vez de se 
situar num único ponto de venda. 
A campanha referente à redução de plásti-
cos tem ainda associada uma campanha de 
recolha de copos plásticos, que este ano será 
premiada com a troca por brindes do eco 
quiosque, presente no recinto. 
Com esta medida, Luís Botelho afirma que “a 
cidade da Horta, que já era conhecida como uma 

Medidas criativas estimulam redução  
de plásticos na Semana do Mar
Iniciativas relacionadas com a manutenção ambiental na Semana  
do Mar começaram a ser postas em prática há três anos.  
Entre as soluções encontradas está a caneca ecológica
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cidade limpa, no final da noite de um evento 
desta natureza tem muito poucos resíduos no 
chão para serem limpos”, uma vez que num even-
to com a dimensão da Semana do Mar podem 
ser acumulados um largo número de resíduos.
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A .ª edição da Semana do Mar, que todos os 
anos anima a cidade da Horta, apresenta este 
ano um cartaz musical de peso que promete 
colocar a cidade faialense no mapa dos festivais 
de verão que chamam multidões aos Açores. 
Assim, de  a 1 de agosto, datas que marcam 
o início e o encerramento oficiais do evento, 
no Palco Principal do maior festival náutico 
do país, que define o propósito de uma festa 
com esta dimensão e variedade de ativida-
des, estarão presentes vários artistas locais, 
como é o caso da Orquestra Ligeira da 
Câmara Municipal da Horta, que irá inaugurar 
a primeira noite oficial. 
É então a partir do dia  de agosto que a Horta 
receberá, no Palco Principal, os temas românti-
cos de Tony Carreira, que dará lugar no dia 
seguinte à banda encabeçada por Marisa Liz, 
Amor Electro, seguindo-se no dia  de agosto a 

atuação de Diogo Piçarra, vencedor do progra-
ma televisivo ‘Ídolos’ em 1. 
Já na noite de 1 de agosto serão os sons do 
característico fado de Carminho que se farão 
ecoar pela capital faialense, dando lugar na 
noite seguinte a Nelson Freitas, um dos artis-
tas mais populares da atualidade. Na penúlti-
ma noite do festival, e diretamente do Brasil, 
serão os temas de Daniela Mercury que trarão 
vida à cidade. 
Por último, para encerrar mais uma edição da 
Semana do Mar, será honrado o Dia do 
Triângulo, através do Festival de Bandas 
Filarmónicas do Triângulo, com a presença de 
bandas de Pico, Faial e São Jorge. 
De acordo com Filipe Menezes, de  a 1 de 
agosto, no Parque da Alagoa haverá uma 
tenda eletrónica que receberá diversos artistas 
regionais, nacionais e internacionais entre a 

uma e as sete da manhã, procurando cativar o 
público mais jovem. 
Segundo o Vereador da Câmara Municipal da 
Horta, durante a realização da Semana do Mar 
será ainda autorizado o campismo improvisado 
numa zona preparada para o efeito, sendo 
ainda permitido o acesso aos balneários da 
piscina municipal onde os campistas poderão 
fazer a sua higiene diária. 
Apesar do acesso aos concertos do Palco 
Principal serem gratuitos, o passe geral para a 
tenda eletrónica tem um custo de € e pode 
ser adquirido no Clube Naval da Horta ou na 
Câmara Municipal. Já os bilhetes diários terão 
preços entre os três e os cinco euros e são 
adquiridos à entrada da tenda eletrónica.

Palco principal da Semana 
do Mar recebe artistas 
nacionais de peso
Esta edição da Semana do Mar conta com um cartaz de peso,  
dando destaque a artistas como Tony Carreira, Nelson Freitas,  
Diogo Piçarra, Carminho, Amor Electro e Daniela Mercury
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