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“Com início no primeiro domingo de Agosto, a 
Semana do Mar é hoje a maior festa da ilha 
do Faial e constitui o maior festival náutico de 
Portugal.” 
Quem o diz é o professor Victor Rui Dores, com 
a segurança de quem vive no Faial há 1 anos e 
por lá leciona Inglês e Expressão Dramática na 
Escola Secundária Manuel de Arriaga. 
Nascido em Santa Cruz da ilha Graciosa, em 
1, fez a adolescência na ilha Terceira e 
tomou-se de amores por uma faialense enquan-
to estudava Germânicas na faculdade de Letras 
em Lisboa, no final da década de . Motivo 
mais que suficiente para ter terminado o seu 
‘périplo amoroso’ no cais da cidade-mar. 
Hoje é, naturalmente, um apaixonado pela 
Horta e pela ilha do Faial, vivendo e contando 
os seus hábitos como se deles tivesse nascido. 
Sobre a Semana do Mar, diz, é um “tempo de 
reencontrar amigos e conhecidos, de celebrar 
o gin da amizade”. 
Nem sempre, ao longo dos seus 1 anos de exis-
tência, a semana foi vivida com os mesmos con-

Semana do Mar “é tempo  
para reencontrar amigos e  
celebrar o gin da amizade”

tornos, mas é com entusiasmo que o também 
ensaísta tem visto “a festa do mar juntar-se à 
festa da rua”. 
 Na origem da Semana do Mar está a realiza-
ção da regata Portsmouth – Horta,  com che-
gada ao porto da Horta a  de Agosto de 
1, e está, acima de tudo, o programa ela-
borado para a receção da mesma, aconteci-
mento marcante e mobilizador.  “Tudo come-
çou com as delícias de um caldo de peixe 
acompanhado de um bom verdelho do Pico. 
Os velejadores estrangeiros gostaram e apre-

ciaram a hospitalidade faialense”, contou 
Victor Rui Dores. Os festejos duraram uma 
semana, pelo que se percebe o nome dado ao 
evento. Os ecos dessa festa fizeram-se  perdu-
rar até aos dias de hoje, juntando-se a um 
programa que extravasa a mera vertente náu-
tica e se abre “a múltiplas atividades cultu-
rais, musicais e recreativas”. 
Este período “vibrante e envolvente” tem 
mesmo inspirado o professor a escrever letras 
para as marchas da Semana do Mar e, das  
existentes, é autor de dezanove, uma “forma 
de fazer uma declaração de amor à Horta”, 
avançou, e que lhe valeu o epíteto de “José 
Mourinho das Marchas”, gracejou ainda.   
 Entretanto, à Açores Magazine, lança a tática 
para uma semana ‘em glória’ na ilha do Faial:  
“A primeira coisa a fazer é beber um gin no 
‘Peter’… Depois apreciar as inúmeras regatas 
no Canal. Aproveitar o fim de tarde para um 
bom banho na Praia de Porto Pim. À noite, é 
forçoso ir às tasquinhas e degustar os bons 
petiscos. A festa está no ar e é só escolher: 
filarmónicas, grupos folclóricos, desfiles, artis-
tas para todos os gostos, incluindo cabeças de 
cartaz. Por todo o lado há exposições, havendo 
a destacar uma muito bem organizada Feira do 
Livro. À componente cultural, desportiva e pro-
fana, há também a componente religiosa, com 
a procissão de marítimos, seguida de um inte-
ressantíssimo cortejo náutico. A servir de décor 
a tudo isto, está a majestosa montanha do Pico, 
sem dúvida a maior beleza do Faial…” 
Fica o convite feito pelo professor que se despe-
de com “um abraço de mar”.

A História da festa é contada por Victor Rui Dores que deixa  
também a sugestão de como pode ser vivida nos dias de hoje. A Açores 
Magazine no brinde com o professor e no convite à Semana do Mar 
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A Semana do Mar é sentida de uma forma muito 
especial pelos faialenses. De que forma é que o 
município da Horta encara esta festividade? 
Para a Câmara Municipal da Horta, a Semana do 
Mar não é apenas um festival musical de enor-
me diversidade mas sim, um grande evento de 
promoção da ilha do Faial e da sua vocação náu-
tica e marítima. Esta edição da Semana do Mar 
sai também reforçada ao nível das provas náuti-
cas que integram aquele que é o maior festival 
náutico do país. Uma festa que é espelho de um 
concelho que sente e vive o mar como uma 
razão da sua existência e que, através das suas 
gentes, das suas instituições, do seu pulsar e do 
seu pensar, reafirmam as razões pelas quais, 
desta cidade e desta ilha devem brotar as deci-
sões e o conhecimento sobre tudo o que diga 
respeito ao mar, nos Açores, pois condições exis-
tem e estão a ser potenciadas todos os dias, 
como é exemplo disso a construção da futura 
Escola do Mar dos Açores e do Centro de 
Observação Oceânica. 
A que motivos especiais devem estar atentos os 
interessados em visitar o concelho entre  e 1 
de agosto. Que novidades vai apresentar a pre-
sente edição? 
A Semana do Mar tem vindo a sofrer, ao longo 
dos últimos anos, diversas melhorias ao nível das 
infraestruturas, do marketing e publicidade, e do 
seu próprio programa cultural.  Neste contexto, 
foram criados grupos de trabalho, constituídos por 
pessoas da sociedade civil, que de forma disponí-
vel e gratuita, dão o seu contributo nos preparati-
vos da maior festividade do concelho nomeada-
mente nas áreas que referi anteriormente. Além 
disso, a organização efetuou, este ano ano, uma 
forte aposta na juventude e na produção local. 
Tanto na produção do palco principal, como no 
after party do Parque da Alagoa, assim como na 
empresa responsável pelo som, fizemos uma par-
ceria com jovens e empresas locais para concreti-
zar esses espetáculos musicais, sendo que essa 
aposta não diminui o nível de exigência da orga-
nização para com os mesmos. Será, também, cria-
da uma zona de campismo gratuita no Parque da 
Alagoa que dá possibilidade aos jovens que nos 
visitam de lá puderem acampar e desfrutar da 
excelência que aquele local oferece. 
No âmbito do Dia do Triângulo, que integra o 
programa da Semana do Mar, irá realizar-se o I 
Festival de Bandas Filarmónicas do Triângulo 
que, como o nome indica, contará com a pre-
sença de bandas filarmónicas destas  ilhas e 
que serve como uma aposta na promoção do 
triângulo e das suas gentes. 

Festa espelha um concelho 
“que vive o mar como uma 
razão da sua existência” 
José Leonardo Silva. Presidente da Câmara Municipal da Horta avança 
alguns dos pontos de maior atração a ter em conta entre  e 1 de agosto, 
na Semana do Mar. O autarca faialense explica a importância do evento e 
aborda ainda a vocação marítima do município

Entrevista

Refiro, ainda, a participação de todas as freguesias 
do concelho no desfile designado “Faial-Pérola da 
Atlântida”, que terá lugar no último dia e que per-
correrá as ruas da cidade, expondo a criatividade 
de cada freguesia perante o tema do cortejo. 
Haverá lugar ainda ao Festival Internacional de 
Folclore que irá trazer à ilha do Faial, um 
grupo folclórico da Colômbia, um de França 
(Perre), e outros  de Portugal Continental 
(Leiria e Viana do Castelo), juntando-se a estes 
os grupos de folclore da ilha do Faial. 
Quanto ao restante cartaz musical, contamos 
com a presença de diversos artistas nacionais e 
internacionais, dos quais destaco Herman José, 
Cuca Roseta, Dengaz, Borgore, Julian Jordan e 
Tony Junior. 
De que forma é que as festividades ‘agitam’ o 
tecido económico do município e da ilha nes-
tes dias? 
A Semana do Mar tem, neste momento, criadas 

condições para dar oportunidades do ponto de 
vista económico aos faialenses. Não se trata ape-
nas de uma festa, é também economia, turismo, 
animação, desporto e alegria.  
Do ponto de vista económico, é promovida, atra-
vés parceira que temos com a Câmara do 
Comércio e Indústria da Horta, a Feira ExpoMar, 
na Marina da Horta, que sofrerá melhorias no 
seu âmbito de promoção do tecido empresarial 
do concelho nomeadamente no que toca à eco-
nomia do Mar. Consideramos que a Semana do 
Mar é um investimento reprodutivo não só para 
a ilha do Faial mas também para os Açores. 
Quais são as suas expectativas quanto a esta 
Semana do Mar?  
Creio que estão reunidas todas as condições 
para uma Semana do Mar, destinada a todas as 
faixas etárias, cheia de alegria e de sucesso 
para todos os faialenses e para aqueles que nos 
visitam nesta altura do ano.
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O melhor é ir a todos porque são todos muitos 
bons os artistas que vão pisar os palcos reser-
vados aos concertos do Festival. Sim, vão exis-
tir dois palcos em diferentes espaços: um palco 
principal (para as bandas propriamente ditas) 
e outro no Parque da Alagoa (para os DJ’s). 
No palco principal, depois do Festival 
Internacional de Folclore e da Eleição da Rainha 
da Semana do Mar com a presença da banda 
Rock It , a festa ‘pura e dura’ na Horta arranca, 
no dia  de agosto com o espetáculo de Herman 
José, uma ocasião em que se adivinham umas 
boas ‘gargalhadas’ e animação por parte de 
todos os presentes. No dia seguinte, é a vez dos 
Diabos na Cruz ocuparem o palco para fazerem 
bailar toda a gente com o seu ‘rock popular’. A 
festa não para, pelo que na terça feira o espetá-
culo American Dream será responsável por 
garantir o tributo à emigração faialense. 
Segue-se Cuca Roseta, a jovem mas conhecida 

fadista que atua no dia 1 de agosto, antece-
dendo o I Festival de Bandas Filarmónicas do 
Triângulo, que acontece na quinta-feira.  
A entrar no fim de semana está o concerto de 
HMB para trazer o melhor do ‘soul’ cantado 
em português. Depois, no sábado e domingo, 
o palco acolhe e encerra a vertente musical da 
Semana do Mar com os concertos de Dengaz e 
Ahya Band e Rita Guerra, respetivamente. 
Mas há mais, para além das bandas...No palco 
do Parque das Alagoas as ‘noites loucas’ pro-
longam-se até quase o nascer do sol ao som 
de vários dj’s nacionais e estrangeiros.  
O primeiro a assumir os comandos da ‘cabine 
de som’ é Steven Rod, e logo no primeiro dia 
do Festival. Seguem-se-lhe Kiss Kiss Bang 
Bang, Tuya e a Lady Van nos dias seguintes e 
antes da noite de ‘dubstep’ reservada ao israe-
lita Borgore, a  de agosto. 
Tony Junior, um dj alemão que fez ‘apenas’ 

parte do ‘line up’ do festival Tomorrow Land, é 
o convidado para a noite de quarta-feira.  
O espaço exclusivo aos dj’s será, entretanto, 
interrompido por Daduh King que trará aos 
festivaleiros o Kizomba que lhe levou à ribalta. 
Será só durante a sua atuação, até porque na 
mesma quinta-feira os dj’s André N e Az Kicker 
retomam a toada dos dias anteriores. 
O aguardado momento do dj alemão Julian 
Jordan chega na noite de 1 de agosto para 
gáudio dos fãs presentes na Semana do Mar. 
A ‘farra’ não se esgota nessa atuação, regres-
sando ao palco da Tenda Eletrónica no sábado 
com o concerto de Karetus e no domingo com 
a dupla John Mayze e Miguel Faria.  

Uma semana e um mar  
de talentos para trazer  
a ‘boa onda’ ao Festival
Um super cartaz onde se torna difícil destacar os nomes mais sonantes... 
Herman José, Diabo Na Cruz, Cuca Roseta, HMB, Dengaz, Rita Guerra, 
Borgore, Julian Jordan, Tony Junior e Karetus parece-nos forçoso referir
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Considerada a baía oceânica mais internacio-
nal do mundo, a marina da Horta em termos 
de movimento dos chamados ‘pleasure boats’ 
(navegação de recreio) é a primeira do país, a 
segunda da Europa e a quarta a nível mundial. 
Dados curiosos que ganham ainda uma outra 
dimensão quando se sabe que, durante a 
Semana do Mar, dá lugar ao maior festival 
náutico de Portugal. 
O público acorre sempre em grande número 
para ver um festival que se distingue dos 
demais pelo número de modalidades náuticas, 
provas e participantes que apresenta. 
“Este ano, vamos ter durante a Semana do Mar 
cerca de dez modalidades, em que se realizam, 
pelo menos  provas e regatas de competição 
e, aproximadamente,  iniciativas náuticas de 
diversão”, adiantou o presidente do Clube 
Naval da Horta. 
A “semi-novidade” da presente edição, nas 
palavras de José Decq Mota, será a travessia a 

nado que se fará no canal 
entre o Pico e o Faial, marcan-
do o começo do Festival 
Náutico, no dia  de agosto. 
Há mais de três dezenas de 
inscritos - dos quais mais de 
metade são de fora da Região-, 
numa prova que, “depois dos dois 
primeiros ensaios em 1 e 1, se 
fará este ano de uma forma mais organi-
zada e volumosa”, acrescentou. 
Mas a servir de emblema do evento estará o 
prestigiado Festival Internacional de Vela 
Ligeira, que se abre nos dias ,  e  às classes 
‘Optimist’ e ‘Laser’ e que contará com mais de 
uma centena de velejadores. 
Um número considerável e que se junta aos 
perto de novecentos participantes que se espe-
ram na competição. Ao todo, são aguardados 
“cerca de mil atletas e tripulantes” que ajuda-
rão a compor as várias modalidades e regatas 

do festival 
que há qua-
renta e um 
anos deu o 
mote à 

Semana do 
Mar que se 

conhece hoje. 
Para além da compe-

tição de Vela Ligeira e da 
Natação em Águas Abertas, o 

Festival Náutico apresenta-se com as seguintes 
modalidades: Vela de Cruzeiro; Canoagem; 
Pesca Desportiva; Vela e Remo em Bote 
Baleeiro; Apneia; Mini-Veleiros e Windsurf... 
...Tudo ‘correntes a favor’ de um evento que 
não só tem promovido o desporto junto dos 
mais jovens, “como contribuído para dar vida a 
este Clube Naval [da Horta], à ilha e situar os 
Açores no mapa dos melhores festivais náuti-
cos da Europa”, sinalizou José Decq Mota.

‘Cidade-mar’ continua a acolher o maior 
festival náutico de Portugal 
A marina da Horta volta a ser o ponto de partida para o maior festival 
náutico do país. Durante nove dias, são várias as modalidades  
e perto de mil os atletas que agitam o canal entre o Faial e o Pico
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O palco principal da Semana do Mar vai ser 
pisado por nove grupos folclóricos que, no 
seu total, são compostos por cerca de quatro-
centos elementos. 
O Festival Internacional de Folclore vai decor-
rer na sexta-feira, dia  de agosto, e contará 
com a presença de sete grupos nacionais e 
dois estrangeiros, nomeadamente, da França 
e Colômbia. 
O festival, que será pelo número de ranchos 
participantes “o maior de sempre” desde que 
é realizado, tem como objetivo “promover a 
cultura e as tradições faialenses”, enquanto 
“procura trazer as dos outros às suas gentes”, 
disse o Vereador da Cultura da Câmara 
Municipal da Horta. 
Filipe Menezes salientou que o evento envolve 
“uma logística e uma dedicação grandes por 
parte dos seus intervenientes”, mas não deixou 
de sublinhar “o prazer que existe quando se vê 
os grupos abrilhantarem a festa”. 
O festival existe há quatro anos e tem-se feito 
valer do esforço articulado entre o município, 
os grupos locais e o COFIT - o Comité 
Organizador de Festivais Internacionais da Ilha 
Terceira. “Um trabalho afincado e orgulhoso 
que se tem traduzido no nível alto com que é 
reconhecido”, afirmou o autarca.   

Colômbia e França também 
vão dançar no Festival 
Internacional de Folclore 
A cultura e tradições faialenses vão dançar por entre grupos de folclore 
do restante país e do estrangeiro.Será o maior Festival Internacional de 
Folclore realizado na ilha, com nove grupos folclóricos a abrilhantá-lo

Apesar do “trabalho” e de toda a “dedicação” 
que deve ser destacada aos promotores do 
Festival, não nos podemos esquecer dos seus 
principais protagonistas: Grupo Folclórico da 
Feteira; Grupo Etnográfico de Castelo Branco; 
Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos 
Flamengos; Rancho Folclórico de Pousaflores 

(Leiria); Les Joyeux Vendeéns (França); Grupo 
Etnográfico de Pedro Miguel; Grupo de Danças 
e Cantares de Perre (Viana do Castelo); Grupo 
Folclórico do Salão e Corporación Folclórica 
Amanecer Colombiano (Colômbia). 
Vão, assim, misturar-se danças e trajes dife-
rentes e representativos da cultura dos pontos 
territoriais de onde advêm. Essa particularida-
de do Festival é tão mais importante quando 
ao mesmo tempo “se valoriza o folclore 
enquanto escola da vida e se ensina a respei-
tar todo um património que atravessou as 
gerações”, reforçou o vereador. 
Na senda de respeitar o passado cultural do 
Faial, o programa da Semana do Mar con-
templa ainda um dia dedicado ao emigrante, 
“como forma de homenagear e lembrar 
aqueles que, por diversas razões, saíram 
desta ilha em busca de melhores condições 
de vida mas que regressam sempre com sau-
dade e entusiasmo”, fez questão de lembrar 
Filipe Menezes.
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A décima edição da Feira Gastronómica da 
Semana do Mar reserva vários ingredientes para 
condimentar a passagem de todos aqueles que 
entendam fazer a festa na Avenida  de Abril, 
entre os dias  e 1 de agosto. 
Difícil mesmo será saber o que escolher, não 
fosse tanta e tão sugestiva a qualidade das ‘cozi-
nhas’ presentes...É que, para além da restaura-
ção regional, as da Madeira, Beira-Baixa, Serra 
da Estrela e Alentejo estão, igualmente, empe-
nhadas em trazerem o melhor da sua gastrono-
mia ao Faial. 
São repetentes, é certo, mas como se diz na 
‘gíria’ futebolística: ‘equipa que ganha não se 
mexe’... E, ‘na época passada’, bem que todos os 
restaurantes souberam fazer a delícia daqueles 
que pela Feira Gastronómica passaram. 
Por essa razão, para além dos tradicionais sabo-
res açorianos (e que dispensam apresentações), 
o público pode voltar a contar com o filete de 
peixe-espada preto com banana e molho de 
maracujá e com a espetada de carne de vaca em 

Feiras da Semana do Mar 
oferecem sabores, livros e 
as artes antigas açorianas

pau de louro...Algumas das iguarias madeiren-
ses que se vão juntar à grande variedade de 
queijos e enchidos da Serra da Estrela que o 
menu vai colocar ao dispor. Mas não nos esque-
çamos dos pratos alentejanos que, se acompa-
nhados com os vinhos da Beira-Baixa, do 
Alentejo e do Pico, prometem dar outra robus-
tez e cor a esta festa do mar: o pernil de javali 
assado com migas de batata, o borrego, o leitão 
assado e a sopa de tomate com enchidos fritos 

e ovo escalfado são, naturalmente pratos que 
sugerimos.  
Para o vice-presidente da Câmara Municipal da 
Horta, Luís Botelho, “esta simbiose entre a res-
tauração regional e as convidadas tem resultado 
bem e o melhor é que a versatilidade gastronó-
mica que a feira apresenta, permite que as pes-
soas (mesmo as com maiores dificuldades finan-
ceiras) possam viajar e conhecer outros locais, 
quanto mais não seja pelos sabores”. 
Contudo, o convite ao conhecimento não se fica 
apenas pela Feira Gastronómica da Semana do 
Mar... A Feira do Livro da Horta também não 
quer fugir a esse propósito. Assim, na Sala 
Polivalente da Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional estarão expostos aproximadamente 1 
mil livros de várias dezenas de editoras nacio-
nais e estrangeiras. A ‘Festa do Livro’, como tam-
bém é conhecida, vai colocar os livros à venda, 
aplicando descontos no decorrer dos dias de 
programa.  
Na tenda da Expo-Mar, a Feira Regional de 
Artesanato volta a marcar presença, num espa-
ço que permitirá divulgar trabalhos que casam 
as técnicas artesanais mais ancestrais, como as 
contemporâneas. 
A iniciativa, que conta com a organização do 
Centro Regional de Apoio ao Artesanato, vai dar 
oportunidade a vários artesãos para exporem os 
seus ofícios e artes. 

A restauração regional vai voltar a juntar-se às gastronomias típicas da 
Madeira, Beira-Baixa, Serra da Estrela e Alentejo. Mas na ‘festa do mar’ 
haverá ainda espaço para o sustento da alma nas feiras do livro e artesanato
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