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meu lindo
mês de julho

CARTA DO ESCRITÓRIO DE TURISMO 
DE SAINT-MARTIN

Julho e agosto são os meses nos quais a água do mar em 
Saint-Martin beira os 28°C. O tempo é bom e faz calor. 
Também estamos no meio da estação de postura das 
tartarugas marinhas.  Nesta newsletter, você vai conhecer 
mais um pouco sobre as especificidades de Saint-Martin. 
Também daremos alguns conselhos para encontrar 
temperos na ilha e, como sempre, bons endereços para 
almoçar ou passar um dia em um barco.

Em julho, não perca a Festa de Marigot e a Festa de 
Grand Case, eventos no coração da cultura local. Enfim, 
falaremos do cantor são-martinhense de renome mundial, 
Oswald, que destaca a ilha de Saint-Martin através de 
seus clipes gravados na Friendly Island. 

Julho



OS EVENTOS DO MÊS

A cada ano, a Festa de Marigot é celebrada ao mesmo 
tempo que as comemorações da tomada da Bastilha, que 
aconteceu em 14 de julho de 1789. Após uma cerimônia 
na igreja católica de Marigot, o tradicional desfile da 
Festa Nacional cruza as ruas da capital de Saint-Martin. A 
deposição de coroas de flores no Monumento aos Mortos 
e os discursos encerram a comemoração oficial. Depois, 
vêm as animações: jogos tradicionais, regatas, corrida a 
pé, música e fogos de artifício costumam fazer parte do 
programa. Marigot passa o dia fazendo a festa com as cores 
da Nação francesa.

No dia 21 de julho, todo ano, na festa de São Vítor, o antigo 
vilarejo de pescadores de Grand Case organiza sua festa 
anual. É a ocasião de prestar homenagem à memória do 
célebre abolicionista Victor Schoelcher, nascido em 22 de 
julho de 1804. As festividades começam pela tradicional 
cerimônia religiosa da festa de Victor Schœlcher na igreja 
católica, seguida de um desfile e discursos oficiais. Em 
seguida, eventos musicais e esportivos são propostos ao 
longo do dia e da noite: corrida ciclista, jogos tradicionais, 
caça ao tesouro, shows... A festa chega ao seu máximo com 
a queima de fogos disparados da baía de Grand Case.

Noite musical aperitivo tapas toda quinta-feira no Waï (Baie Orientale) | Café musical todo sábado de manhã no Rainbow 
Café (Grand-Case) | Noite de karaokê todo sábado no Yellow Sub (Baie Orientale) | Noite jam session todo sábado no L’Instant 
(Grand-Case) | Brunch crioulo musical todo domingo de manhã no 978 Sanctorum (Rambaud)

agenda de passeios

O 14 de julho e a Festa de Marigot

A Festa de Grand Case



NOVIDADES

Oswald lança um novo clipe
O cantor de origem haitiana nascido em Saint-Martin acaba 
de lançar um novo álbum chamado "Option". Ele reúne 15 
títulos com a colaboração de artistas como Bamby, J. Perry, 
Sael ou ainda Stony. 

Por ocasião do lançamento deste álbum, o Escritório de 
Turismo de Saint-Martin apoia Oswald para a realização de 
dois clipes gravados na ilha, que destacam as paisagens 
de Friendly Island. O primeiro clipe, da música "Ride it" 
interpretado pela cantora Bamby, está online no 
YouTube: http://y2u.be/XXBapsRAlnQ. 
As grandes extensões de areia da Baie Orientale, as águas 
calmas da Friar’s Bay, as ruas coloridas de Grand Case ou 
ainda o romantismo da Baie Rouge... Um cenário sublime 
escolhido por um dos mais importantes artistas dos palcos 

caribenhos.



Um dia na água
Na baía de Anse Marcel, uma bela jangada de luxo acabou de ancorar. 
Le Radeau Bleu (literalmente, "A Jangada Azul") é uma plataforma 
flutuante particular de 50m2 que recebe 
você em família ou entre amigos para 
um dia original de relaxamento, rodeado 
pelo mar turquesa e com uma paisagem 
de tirar o fôlego.

A saída é feita de caiaque ou de paddle a 
partir da praia de Anse Marcel e a equipe 
cuidará de transportar suas coisas 
por bote. Quanto ao resto do dia, você 
só precisa relaxar. Paddles infláveis, 
canoas e caiaques, uma grande 
geladeira para piquenique, alto-falante 
portátil e à prova d’água, máscaras, 
snorkel, tapetes e apoios flutuantes... 
Tudo está disponível para curtir sobre 
a água e dentro d’água.

Le Radeau Bleu pode receber até 
10 pessoas e crianças são aceitas 
a partir de 7 anos. Aproveite a 
promoção de lançamento de 420€/$500 por dia. 

NOVIDADES

Le Radeau Bleu | +590 690 51 15 79
Instagram: leradeaubleu | website: leradeaubleu.com



MOMENTOS DA VIDA LOCAL

Os temperos são o segredo de numerosas cozinhas e, 
sobretudo, da culinária crioula. O pó de colombo, para o 
conhecido prato do mesmo nome, a mistura de 4 temperos 
para os fricassês, a pimenta da Jamaica, para os ensopados, 
ou ainda a canela, para as sobremesas...

Para temperar os seus pratos com perfeição e trazer belas 
lembranças aos cozinheiros da família, é preciso conhecer 
os lugares certos. E será principalmente em Marigot que 
você encontrará a felicidade. À beira-mar, barracas cheias 
de frutas e legumes também contêm muitas especiarias. 
Ao lado do Tribunal e dos correios, você encontrará uma 
lojinha colorida, a Spicy Milo, especializada em todos os 
tipos de especiarias. 

Onde comprar
temperos?



ESTÁ NA MESA!

Almoço em Friar’s Bay
A praia de Friar’s Bay é uma pequena praia protegida das 
ondas que acolhe principalmente as famílias, nadadores 
e amantes da vela. Mas também é um lugar onde se 
pode descobrir a culinária local. Nos dois restaurantes 
situados na praia, junto ao mar, você poderá provar a 
gastronomia caribenha e francesa.

Le Friar’s Bay Beach Café, uma instituição instalada na 
ilha há muitos anos que oferece saladas, ribs (costelas), 
peixes grelhados e outros pratos tradicionais, além de 
espreguiçadeiras para a praia.. Ao lado, o 978 Beach 
aberto recentemente para o almoço com sabores 
tipicamente crioulos: bolinhos de bacalhau, fricassês de 
carne bovina, caranguejos recheados… No final do dia, 
das 17h às 19h, desfrute de tapas e coquetéis musicais, 
sempre com os pés na areia.

 @Friar’s Bay Beach Café, Aqui, você está em outro lugar  

 @978 Beach lounge



MOMENTO DE EVASÃO

Seja o capitão do barco
Passar um dia no barco é algo incontornável na sua estadia 
em Saint-Martin! Numerosas empresas localizadas em bairros 
diferentes da ilha propõem passeios de um dia inteiro ou meio dia. 
Elodie e Nicolas recebem você diariamente na sua base náutica 
Tropical Boat, situada na Marina Port La Royale de Marigot. 
Você poderá alugar diferentes tipos de barco sem capitão, com 
ou sem licença. Cap Camarat, White Shark, pequeno semirrígido, 
com ou sem cabine… escolha o que lhe convém e passe um dia 
no mar, explorando as águas turquesa de Saint-Martin. Todos 
os seus barcos são equipados com guarda-sóis, caixa térmica, 
aparelho de rádio bluetooth, snorkel e máscara e dispositivos 
para flutuação. Você também poderá alugar boias puxadas e 
tapetes flutuantes.

Após um momento de navegação, jogue a âncora para desfrutar 
das águas cristalinas, da areia branca e, às vezes, encontrar 
rochedos para mergulhar. As praias ao redor são ideais para a 
prática de snorkel e os sortudos podem até avistar tartarugas. 
Após ter curtido o sol, o mar e a praia, você recomeça a 
navegação por algumas horas ao ritmo das ondas. E se você 
se animar, a Tropical Boat pode preparar você para o exame de 
licença para a navegação.

Tropical Boat | Marina royale, Marigot
Tel.: +590 690 63 06 41 
Facebook: Tropical boat sxm



OFERTAS DO MÊS

Vales-desconto para consumir junto às empresas locais: 
o dispositivo «I am Saint-Martin Staycation» está de 
volta neste verão após o sucesso do ano passado! Ao 
todo, são 13.000 vales-desconto a serem usados em 
acomodações (apenas para os residentes), restaurantes, 
atividades turísticas e comércios participantes que serão 
disponibilizados para a clientela local e internacional. Esta 
operação 100% local permitirá, novamente, impulsionar a 
economia do território durante os meses de julho e agosto.

Os usuários devem ter mais de 18 anos, residir ou 
permanecer na ilha e registrar-se previamente no 
aplicativo "Staycation St-Martin". Todos se beneficiarão de 
*2 vales de desconto por pessoa e por categoria, na forma 
de um Código QR, válido de 1° de julho a 31 de agosto. 
*sujeito a condições

Staycation: vales-desconto o verão inteiro 



As estações
em Saint-Martin

Conselhos
PRÁTICOS

Em Saint-Martin, é verão o ano todo. Com seu clima quente 
e úmido, a ilha se beneficia de temperaturas que variam 
muito pouco durante o ano. A temperatura anual média em 
Saint-Martin é de 27°C com máximas de 32°C e raramente 
menor do que 20°C. 
Ainda assim, há duas estações distintas: a estação seca, de 
dezembro a abril, e a estação úmida, de maio a novembro.

O período “seco” corresponde à alta estação turística. Neste 
período do ano, as temperaturas matinais e noturnas são 
mais baixas, porém não costumam descer abaixo da média 
dos 20°. Durante a estação úmida, as temperaturas são mais 
elevadas em todos os momentos do dia e a quantidade de 
chuvas é maior. Esta estação também está associada aos 
ciclones, e se estende do dia 1º de junho a 31 de novembro. 



Três espécies de tartarugas vêm desovar
nas praias de Saint-Martin

Todo ano, de março a novembro, as tartarugas marinhas chegam às praias de Saint-Marin 
para pôr seus ovos. Desde 2009, a Reserva Natural de Saint-Martin coordena uma rede local de 
voluntários para monitorar as atividades de postura destes animais. O objetivo: diagnosticar o estado 
dos locais de postura e das espécies presentes em Saint-Martin. Existem três espécies conhecidas: 
as tartarugas verdes, as tartarugas-de-pente e as tartarugas luth, as maiores e mais raras. 

É possível encontrar vestígios de tartarugas que vieram desovar em nossas praias. As praias das 
Terres Basses (Baie aux Prunes e Baie Longue) e as de Tintamare, menos frequentadas, 

são as preferidas das tartarugas. 
Elas são animais protegidos em todo o território francês. O menor estresse 

durante esta fase crítica pode provocar uma falha na postura ou mesmo 
a destruição dos ovos. Na ausência de distúrbios, apenas 

uma única tartaruga em 1.000 chegará à 
idade adulta.

Você sabia?



Saint-Martin
Escritório de Turismo
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
Tel.:  +590 590 87 57 21
e-mail: contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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