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No ano em que comemora  anos, a Semana 
do Mar (SM) conta com um novo figurino. 
Segundo o autarca faialense, este ano a festa 
estende-se por toda a cidade e conta com um 
maior envolvimento da sociedade civil. 
José Leonardo Silva admite que os  anos da 
SM “obrigaram a um investimento superior 
nos cabeças de cartaz” – Ana Moura, Richie 
Campbell e Frankie Chavez – mas garante que 
“os  mil euros de orçamento são um inves-
timento e não uma despesa”. 
O presidente do município da Horta disse à 
Açores Magazine que convidou nove personalida-
des fora dos grupos de trabalho da SM e que as 
dividiu em três grupos: Infraestruturas e 
Segurança; Cultura e Desporto; Marketing e 
Publicidade. “Quisemos chamar as pessoas a par-
ticipar e criar uma festa ainda melhor”, explicou 
o autarca da Câmara Municipal da Horta (CMH). 

Ana Moura, Richie  
Campbell e Frankie Chavez 
nos  anos da Festa  
Ao completar  anos, a Semana do Mar vai estender-se ao longo da 
cidade da Horta envolvendo cada vez mais a sociedade civil. Com um 
orçamento de  mil euros a edição deste ano conta com alguns dos 
nomes mais importantes do panorama musical português da atualidade

Mas o novo figurino não se fica por aqui. Para 
além de uma nova iluminação e de uma nova 
disposição dos quiosques no Largo do Infante, 
a SM vai ter uma Tenda Eletrónica, um Festival 
Internacional de Folclore, o Dia do Emigrante e 
uma Rainha. 
Este ano os bilhetes para a tenda eletrónica 
vão ser pagos e por lá vão passar nomes como 
dj Souza e dj Sara Santini. Para José Leonardo 
Silva, “se queremos dj’s de qualidade temos 
que pagar. Além disso, quando pagamos 
temos tendência a valorizar”, justifica o presi-
dente da CMH. Os bilhetes diários custam  
euros e o pacote para a semana inteira custa 
1 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na 
CMH, na Urbhorta, no posto de turismo e no 
próprio recinto da festa, no Parque da Alagoa. 
O Festival Internacional de Folclore vai contar 
com a presença de dois grupos de folclore 

estrangeiros, do Panamá e da Turquia e dos 
cinco grupos locais – Castelo Branco, Feteira, 
Flamengos, Pedro Miguel e Salão.  
O Dia do Emigrante pretende, acima de tudo, 
fortalecer as raízes dos faialenses, tal como 
refere José Leonardo Silva. “Queremos que sin-
tam que a Câmara Municipal e a sua ilha os 
acarinha”, sublinha o autarca faialense.  
A Rainha da SM vai ser eleita no sábado, dia 1 
de agosto, e vai acompanhar a abertura da 
festa e os vários eventos. “Achamos que a 
Rainha vai promover as nossas gentes”, diz o 
presidente da autarquia da Horta. 
Nos  anos da SM, o município decidiu criar 
um selo para perpetuar a maior festa do 
Faial. O selo vai custar 1 euro e vai estar dis-
ponível nos balcões dos CTT. Mas os  anos 
da festa também vão ficar gravados na mari-
na. “Este ano vamos deixar uma marca da SM 
e decidimos pintar o cartaz na nossa marina”, 
refere o autarca. 
Falar de SM é falar de mar obrigatoriamente. É 
nesta altura do ano que o Faial organiza o 
maior Festival Náutico do país. A maioria das 
provas realiza-se na Baía da Horta que é mem-
bro do restrito Clube das Mais Belas Baías do 
Mundo. O festival é organizado pelo Clube 
Naval da Horta e em 1 envolveu  atletas.  
A histórica vocação marítima do Faial tem per-
mitido desenvolver vários clusters ligados a 
este setor. “Queremos continuar a potenciar o 
mar. A Cidade Mar da Horta é a capital náutica 
dos Açores. A par do Festival Náutico realiza-
mos todos os anos a Expomar, um certame que 
este ano vai contar com a presença de 1 
stands”, explica José Leonardo Silva. 
A Expomar vai estar localizada junto à Marina 
da Horta e lá vão estar representadas várias 
empresas e entidades, nomeadamente o 
Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) 
da Universidade dos Açores, a Fundação 
Rebikoff-Niggeller, a Direção Regional das 
Pescas e a própria autarquia. Na Expomar vão 
decorrer várias palestras sobre a temática do 
mar durante toda a semana. 
Vão ser dez dias de festa repletos de ativida-
des no mar e em terra que vão do desporto 
até à cultura. Razões de sobra para visitar a 
SM no Faial.
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O jornal americano New York Times considera-
a uma superestrela global: elegante, expressi-
va e convictamente de mente aberta. Com ape-
nas  anos, Ana Moura já soma dez de carrei-
ra. No espaço de uma década publicou cinco 
álbuns: Guarda-me a vida na mão, em ; 
Aconteceu, em ; Para além da saudade, 
em ; Leva-me aos fados, em  e 
Desfado em 1. O último foi produzido entre 
Almada e Los Angeles por Larry Klein, um dos 
mais afamados produtores da atualidade. Larry 
Klein já trabalhou com Joni Mitchell e 
Madeleine Peyroux. Desfado foi considerado 
pelo jornal britânico Sunday Times o melhor 
álbum de 1 na área da World music. 
Questionada sobre o que ainda lhe falta fazer, 
Ana diz que nunca premeditou o que lhe acon-
teceu nos últimos anos. “Gosto de pensar nos 
passos um a um. Daqui em diante continua 
tudo em aberto”, avança Ana Moura.  
Com uma carreira tão agitada, Ana diz que a 

Ana Moura  
nos  anos  
da Semana do Mar 

sua vida não é exatamente normal. “A minha 
vida é a música, o fado e as viagens. Nos últi-
mos anos a minha vida é na estrada. São os 
concertos, os hotéis, os aviões. Mas eu faço o 
que gosto e estou grata por isso”, desabafa 
Ana Moura. 
Apesar de já ter cantado com nomes de peso da 
música internacional, Ana diz que ainda lhe 
falta cantar com muita gente. “Adorava cantar 

com Stevie Wonder, Tom Waits, entre outros. 
Costumava dizer que era o Herbie Hancock mas 
já tive o prazer de o ter no meu disco. Há mui-
tos cantores com quem adorava partilhar o 
palco”, acrescenta Ana Moura. 
Ana Moura é sem dúvida uma das maiores 
embaixadoras da música portuguesa no 
mundo. A artista reconhece que o interesse 
pelo fado é mundial e sublinha que tem res-
ponsabilidade acrescida por interpretar este 
género musical. “O fado reflete a nossa perso-
nalidade e a nossa cultura e isso traz uma 
enorme responsabilidade. Mas sinto-me muito 
feliz porque em toda a parte o apreço das pes-
soas pela nossa cultura é cada vez maior”, 
garante Ana Moura.  
Sobre o interesse das gerações mais novas 
neste género musical, Ana defende que “o 
fado é uma alternativa a quem procura música 
que foge ao que mais se escuta e se faz no 
mundo inteiro. O fato de ser um género com 
particularidades diferentes, nomeadamente o 
som da guitarra portuguesa e a interpretação 
intensa e profunda do fadista, acaba por atrair 
muita gente.” 
Ana Moura esgota salas de espetáculo em 
todo o mundo mas continua a ser tímida por 
natureza. “A timidez é um traço de caráter e 
não vai mudar. Não sinto que seja um defeito, 
acho que me distingue até. Ser tímida faz 
parte de mim”, explica Ana Moura. 
Quando lhe perguntamos se era capaz de gra-
var um álbum que não fosse de fado, Ana diz 
que já teve esse convite. “Desfado já foi um 
grande passo por isso o futuro logo se verá”, 
remata Ana.  
Ana Moura vai atuar nos  anos da Semana 
do Mar e este é um concerto que não vai que-
rer perder. 

Ana Moura é uma das fadistas portuguesas mais internacionais de 
sempre. Já cantou com Prince e com os Rolling Stones e vai atuar na 
Semana do Mar, no Faial, a  de agosto

ANA MOURA OFICIAL
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À primeira vista Richie Campbell parece estran-
geiro mas Campbell é afinal bem português. 
Ricardo Costa nasceu em Lisboa (Caxias), tem  
anos e desde que publicou o seu primeiro álbum, 
em 1, My Path, não para de somar fãs. No 
facebook já tem mais de  mil seguidores.  
A My Path sucederam-se Focused, em 1 e 
Live at Campo Pequeno em 1. Sobre a esco-
lha do nome artístico, Campbell diz que se tra-
tou de uma homenagem a dois dos seus artis-
tas preferidos: Turbulence (Sheldon Campbell) 
e Admiral T (Chrissy Campbell). 
Richie Campbell foi o primeiro artista portu-
guês a lançar um álbum sem qualquer aviso 
prévio. O feito aconteceu em maio deste ano 
com o álbum In The , o seu mais recente 
trabalho.  é o indicativo telefónico da 
Jamaica, uma homenagem ao país que o inspi-
ra e foi gravado entre Lisboa e a Jamaica. 
Richie Campbell é português mas tem sotaque 
jamaicano. Campbell explica, “se convivesses 

com cabo-verdianos desde 
que nasceste provavel-
mente falavas crioulo. O 
jamaicano é o crioulo do 
inglês. O inglês para mim é 
fácil, dada a nacionalidade 
da minha mãe. Como sempre 
ouvi reggae e dancehall, fui 
aprendendo o jamaicano.”  
Mas não pensem que é fácil. “Claro que 
tem muito treino: ouvir as músicas, estudar as 
letras, tentar perceber o que quer dizer”, 
garante Campbell. O artista já gravou com 
Kimani Marley, filho de Bob Marley. “O facto 
de ter trabalhado com um príncipe do reggae, 
porque é o que os Marley são, a realeza do 
reggae, foi uma honra e permitiu-me também 
fazer vários contactos”, sublinha Campbell. 
Antes de ser músico Richie Campbell estudou 
antropologia. “Uma vez estive com um mem-
bro dos Bambu Station, uma banda do reggae 

das Ilhas 
Virgem, e na 
altura estava 
a tirar o 

curso. Ele 
disse-me que 

era o melhor 
curso que podia 

tirar se queria ser 
músico. E é verdade por-

que até os concertos são estudos 
antropológicos”, refere Campbell. 
Apesar do reggae ser cada vez mais popular, 
há ainda quem não o aprecie. “Acho que está a 
mudar. Em Portugal há uma apetência gigante 
para o reggae. Estou constantemente a dizer 
que o reggae não é música de Verão, é música 
para o ano inteiro”, acentua Richie Campbell.  
Richie Campbell atua a  de agosto na SM e 
vai cantar Best friend, um dos principais hits 
deste verão. 

Foi o primeiro músico português a publicar um álbum sem aviso 
prévio: em maio deste ano, Richie Campbell lançou “In the ”, 
disco que serve de suporte ao concerto do dia  de agosto

Richie Campbell é uma referência  
mundial do reggae  

 RICHIE CAMPBELL OFICIAL
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No dia  de agosto vão subir ao palco principal 
da Semana do Mar sete grupos de folclore. 
Cinco locais e dois estrangeiros. Filipe 
Menezes, vereador da Câmara Municipal da 
Horta (CMH), explicou à Açores Magazine que 
o objetivo é promover a cultura, as gentes e as 
tradições faialenses. 
A participação dos grupos do Panamá e da 
Turquia surgiu graças à excelente relação que 
o município tem com o COFIT – o Comité 
Organizador de Festivais Internacionais da Ilha 
Terceira. “Como estes grupos vão participar no 
Festival Internacional de Folclore dos Açores, 
antecipámos a sua visita à Região e reduzimos 
custos”, explica Filipe Menezes. 
O festival foi bem recebido pelos grupos locais 
desde o primeiro dia. Segundo o vereador da 
CMH, os grupos “acolheram muito bem a ideia 
e aceitaram colaborar na organização e na 
logística”. “Sem o seu esforço e sem o seu espí-

rito de solidariedade não seria possível realizar 
um festival desta dimensão”, adverte Filipe 
Menezes. 
Ao todo o festival vai envolver cerca de  
participantes: o Conjunto Folklórico Mi Orgullo 
es Panamá, do Panamá; o Beykoz Belediyesi 
Halk Danslari Ekibi, da Turquia; o Grupo 
Etnográfico de Castelo Branco; o Grupo 
Folclórico da Feteira; a Tuna e Grupo Folclórico 
Juvenil dos Flamengos; o Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Pedro Miguel e o Grupo 
Folclórico do Salão, todos da ilha do Faial.  
Filipe Menezes sublinha que não é fácil organi-
zar um evento desta dimensão. “Foi necessário 
um grande rigor e uma organização quase pro-
fissional. Só os grupos estrangeiros têm  ele-
mentos”, remata o vereador da CMH.  
O desafio é realizar um festival de qualidade 
que represente o património histórico-cultural 
da ilha e dos Açores, sublinha Filipe Menezes. 

“O folclore é um património de grande valor 
que importa preservar e valorizar”, defende o 
vereador da autarquia faialense. 
O baile de chamarritas está presente nas prin-
cipais festas do Faial durante todo o ano. Filipe 
Menezes considera que a juventude se revê 
nesta tradição. “Penso que têm orgulho em 
pertencerem a estas instituições com uma rele-
vância cultural tão forte. O folclore é uma 
excelente escola de vida, aprende-se a respei-
tar todo um património intergeracional. ” 
Na quinta-feira, antes de atuarem no Festival 
Internacional de Folclore, todos os grupos par-
ticipantes vão desfilar na Avenida  de abril, 
desde a Praça do Infante D. Henrique até ao 
palco principal. 

Festival Internacional de 
Folclore conta com grupos 
do Panamá e da Turquia 
A Semana do Mar procura, desde sempre, promover a cultura e as tradições 
faialenses. Neste espírito ganha destaque o folclore que este ano conta  
com sete grupos, cinco do Faial, um do Panamá e outro da Turquia
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Foi o Festival Náutico do Faial que deu o mote 
à Semana do Mar. Começou em 1 e desde 
então que é organizado pelo Clube Naval da 
Horta (CNH).  anos depois o Festival Náutico 
continua a trazer à Horta centenas de atletas e 
visitantes. 
Mas vamos a números. É o maior Festival 
Náutico do país quer pelo número de modali-
dades, de regatas, provas e iniciativas náuti-
cas, quer pelo número de participantes. 
“Durante  dias temos 1 modalidades distin-
tas, em que se realizam um mínimo de  pro-
vas e regatas de competição e cerca de  ini-
ciativas náuticas de diversão ou divulgação. O 
número de atletas e de tripulantes varia entre 
os  e os 1”, avança José Decq Mota, pre-
sidente do CNH. Para além dos atletas e dos 
tripulantes, são centenas as pessoas que visi-
tam a ilha por estes dias. 
Em quatro décadas de vida, o CNH tem procura-
do consolidar a vocação marítima da Horta. 
“Uma vocação que tem contribuído para a vitali-
dade do Festival e para o desenvolvimento da 
ilha e da região”, admite o presidente do CNH. 
Para José Decq Mota, “o CNH soube manter e 
desenvolver a antiga tradição faialense de práti-
ca de desportos náuticos, soube estabelecer e 
reforçar uma ligação profunda à náutica interna-

Faial organiza aquele que  
é considerado o maior 
Festival Náutico do país 
A Semana do Mar tem raízes no Festival Náutico do Faial que conheceu a 
sua primeira edição em 1. É o maior Festival do género no país, quer 
pelo numero de modalidades, quer pelo número de participantes

cional de recreio, conseguiu manter ativos 
núcleos estáveis de praticantes de desportos 
náuticos e conseguiu estabelecer e manter con-
tactos e relações com clubes, associações e fede-
rações, regionais, nacionais e internacionais.”   
Este ano são esperados em competição mais de 
1 atletas e tripulantes em todas as modali-
dades e regatas. As modalidades são dez: Vela 

de Cruzeiro; Vela Ligeira (em cinco classes de 
barcos); Canoagem; Natação em Águas Abertas; 
Vela e Remo em Bote Baleeiro; Pesca Desportiva 
de Barco; Pesca Desportiva de Costa; Apneia; 
Mini-Veleiros e Xadrez. A Vela ligeira vai trazer 
este ano à Semana do Mar equipas de Espanha 
e do Norte, Centro e Sul de Portugal 
O Festival Náutico vai funcionar com cerca de 
1 voluntários e durante cinco dias vai ser 
possível fazer batismos de mergulho. Uma ini-
ciativa da Marinha que é realizada sob a super-
visão de mergulhadores da Polícia Marítima. 
As inscrições são no Secretariado das Provas 
Náuticas até 1 de agosto. 
Sobre o futuro, o presidente do CNH garante 
que o know how acumulado até à data “vai 
permitir atrair ainda mais atletas e dar saltos 
qualitativos na competição, no entretenimen-
to e na promoção da cultura marítima.” 
“Creio que o nosso trabalho levará a um 
expressivo reforço e regularização de apoios”, 
sustenta Decq Mota. 
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Na .ª edição da Feira Gastronómica da Semana 
do Mar está presente pela primeira vez um res-
taurante da Madeira. Do dia Pra Noite traz ao 
Faial o melhor da gastronomia madeirense e do 
menu fazem parte o filete de peixe-espada 
preto com banana e molho de maracujá; a espe-
tada de carne de vaca em pau de louro; o bife 
de atum e as lapas. VAP, Lda - Vítor dos Leitões 
e Fayal Sport Clube vão assegurar o melhor da 
gastronomia local. 
São também esperados na feira os já repeten-
tes Charcutaria Damar, da Beira Baixa e o 
Lampião do Alentejo. Da Serra da Estrela desta-
que para a entrada de tapas mistas com os 
vários enchidos tradicionais, paio, presunto, 
paiola e várias variedades de queijo desta 
região. Já os pratos principais são os enchidos 
grelhados e as sandes de presunto, mistas e de 
queijo. Os vinhos são da Beira Baixa. Do 
Alentejo a grande novidade é o pernil de javali 
assado com migas de batata. Para entrada os 
célebres enchidos alentejanos e como pratos 
principais: a sopa de tomate com enchidos fri-
tos e ovo escalfado; o borrego; as migas e o 

Gastronomia, 
artesanato e livros   
na Semana do Mar 

bacalhau 
assado. Os 
vinhos são do Alentejo.  
Como restaurantes locais temos o Fayal Sport 
Clube, que participa na feira pela primeira vez e 
o VAP, Lda - Vítor dos Leitões. O Fayal Sport 
Clube apresenta-se com uma entrada de lapas e 
queijos do Triângulo e propõe-nos jantares 
temáticos: Matança; Carne de vaca regional; 
Atum; Caldeirada de peixe e grelhados na brasa. 
Os vinhos são do Pico. Marco Silva quer repre-
sentar a gastronomia regional em self-service.  

VAP, Lda - Vítor dos Leitões para entrada sugere 
enchidos da ilha. Como pratos principais vai ter o 
célebre leitão assado; filete de veja com molho 
de açafroa e arroz quatro estações; panados de 
polvo com batata à murro e legumes salteados e 
grelhada mista de carnes. Os vinhos são do Pico 

e para Vítor Pereira o objetivo é utilizar ao 
máximo os produtos regionais e locais. 

Depois de visitar a Feira Gastronómica 
nada melhor do que conhecer a Feira 
Regional de Artesanato, que vai estar 
localizada na marina e a Festa do Livro, 
na Sala Polivalente da Biblioteca Pública 
e Arquivo Regional João José da Graça. 

Na Feira Regional de Artesanato vão estar 
presentes 11 artesãos das ilhas do Faial, 

Pico e São Miguel, mais quatro do que no 
ano passado. Do Faial vêm sobretudo escultu-

ras em pedra, trabalhos em miolo de figueira e 
em escama de peixe, bordados, utensílios em 
madeira, calçado e malas em pele. Do Pico vão 
estar presentes as rendas e de São Miguel os tra-
balhos em gesso, artigos para lar e bijuteria. 
Na Festa do Livro da Horta, a maior dos Açores, 
vão estar expostos mais de 1 mil livros. A ofer-
ta é diversificada e todos os dias existem livros 
com  por cento de desconto. Vão estar repre-
sentadas  editoras nacionais e estrangeiras e 
vão estar disponíveis para venda livros da 
Câmara Municipal da Horta e da Direção 
Regional da Educação e Cultura. 

Este ano, e para além da restauração regional, há espaço para a cozinha 
madeirense, mas também da Beira-Baixa, Serra da Estrela e Alentejo. 
Sugerimos ainda uma visita à Feira do Artesanato e à Festa do livro


