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Nunca nada mais será como dantes em termos 
de condições a oferecer a quem pretende des-
frutar do Santa Maria Blues, considerado o 
maior festival do género no país e um dos maio-
res da Europa. A aquisição de um espaço pró-
prio para a realização do certame, com uma 
área de dez mil metros quadrados, permite o 
investimento em infraestruturas de apoio que 
se vão traduzir num acréscimo notório de quali-
dade e conforto. E a verdade é que o trabalho 
dos membros e colaboradores da Associação 
Escravos da Cadeínha começou pouco tempo 
depois da tomada do espaço. “Durante todo o 
inverno estivemos a trabalhar no terreno, 
nomeadamente no que respeita ao muro que é 
de pedra seca. Também teremos melhoramen-
tos em termos de balneários, que são totalmen-
te novos, construídas em madeira, Aliás, neste 
domínio vamos primar por matérias primas 
endógenas”, explica António Monteiro, o presi-
dente da Associação. Para além disso, também o 
restaurante “vai mudar de local para que as pes-
soas que estão dentro do mesmo possam ter 
vista direta para o palco, ficando do lado oposto 

“Nova casa” traz alterações 
ao Santa Maria Blues

ao que estava em edições anteriores”. 
A própria dimensão do restaurante, garante 
António Monteiro, “vai crescer consideravelmen-
te”. (ver abaixo maquete do recinto do festival). 
“As famosas pizzas do Central Pub também vão 
marcar presença, havendo ainda um espaço 

para uma zona para cocktails. Vamos continuar, 
igualmente, com aquela que foi uma aposta 
ganha dos gins, com dois barman das marcas 
que vão ser comercializadas. De referir ainda 
que será criada mais uma zona lounge”. 
Já quanto à conceção do cartaz desta XIII edição, 
José Amaral, diretor artístico e vice-presidente 
da Associação Escravos da Cadeínha, explica que 
foram seguidos, no essencial, dois critérios: “o 
cuidado em abranger os diferentes estilos de 
Blues” e uma “aposta mais homogénea no car-
taz ao longo dos três dias”. 
“A ideia é ter três noites de festival muito equi-
valentes, para que não haja uma noite que seja 
muito mais forte que a outra, de modo a man-
ter o mesmo nível de atratividade”.  
José Amaral lamenta, no entanto, que este ano 
o cartaz não tenha Blues “made in Açores”. 
“É pena que não haja mais produção de Blues 
na Região. Este é um estilo transversal a várias 
gerações e há já público apreciador nas ilhas. 
Isso vê-se muito claramente durante o festival, 
com gente a vir de outras ilhas. Além disso, o 
próprio festival está e sempre esteve disponível 
para promover essa produção”.  E por falar em 
produção, Adalberto Ribeiro, o homem que 
desde  tem a seu cargo a organização do 
Santa Maria Blues, fala numa “tarefa facilitada”.   
“A Associação Escravos da Cadeínha e os seus 
colaboradores, são grandes obreiros que fazem 
este milagre de dar forma a um festival de Blues 
no meio do Atlântico com tanto sucesso. E para 
isso, trabalho com uma equipa que, não sendo 
profissional, são dos mais profissionais dos 
quais em trato nestes  anos que já levo de 
carreira no mundo da música”.

Terreno adquirido pela Associação Escravos da Cadeínha para a realização 
do festival permitiu introduzir melhorias significativas nas infraestruturas  
de apoio, desde o restaurante aos lugares sentados, entre outras novidades

Abertura do recinto 
Restaurante 

Início do Festival

1:h 
1:h 
:h

1:h 
1:h 
:h

1:h 
1:h 
:h

ª Feira - 1 ª Feira - 1 Sabado - 1

Camarins

Sobremesas

Caipirinhas

Cafés

Blues Chillout

Bar

Gin’s

Fish Burgers

Artesanato

Estacionamento

Bilheteira

Merchandise

WC

Restaurante Saida de EmergênciaMalassadas

Organização



É com blues “made in Portugal” que se dá as 
boas vindas à XIII edição do Santa Maria Blues. 
Falamos dos Midnight Club Blues Band, banda  
com algumas raízes no Rock, formada há cerca 
de três anos. Integram o circuito de bares em 
Lisboa, tocando alguns dos “standards” clássicos 
mais conhecidos e representativos deste estilo 
musical, executando também temas originais 
presentes no seu CD gravado recentemente. 
No palco, na quinta-feira, passam o testemunho 
a Chris Canas Band, dos Estados Unidos, com a 
sua habitual mistura de Blues, Funk e Soul. Em 
 Chris Canas Band venceu a sua primeira 
competição no Blues West Michigan Blues 
Society Challenge, ganharam ainda o 
Kalamazoo Valley Blues Association Challenge 
em 1, Detroit Blues Society Challenge em 
1, 1, e uma dupla vitória da Orange 
Blossom Blues Society e da Blues Detroit Society 
em 1. 
Para a sexta-feira, a abertura do festival faz-se 
com o blues de Laurence Jones, vindo do Reino 
Unido e vencedor do prémio de “Young Artist of 

Uma viagem pelo Blues 
do mundo em três noites

the Year,” nos British Blues Awards, em 1 e 
1. Afirma-se, mesmo, como novo talento da 
cena blues inglesa. Sucede-lhe, mais uma sono-
ridade vinda do território europeu, mais concre-
tamente França: Manu Lanvin and the Devil 
Blues. Com cinco álbuns já editados e muitas 
colaborações artísticas importantes como Neal 
Black, Calvin Russell e Paul Personne, Manu 
Lanvin, cantor e guitarrista, conquistou um 
lugar de destaque na cena do blues francês. 
No último dia do festival, são as sonoridades 
americanas que dominam o palco. Primeiro, 
Shakura S’Aida, uma artista internacional, cujo 
envolvimento na música canadiana tem sido 
contínuo nos últimos  anos, enriquecendo o 
jazz, blues e o R&B com sua voz cheia de alma, 
personalidade entusiástica e compromisso com 
a música, como uma forma de arte. Depois, é a 
vez de Mr. Sipp, o Best New Artist Album Blues 
Music Award 1. Refira-se, a título de curiosi-
dade, que Mr. Sipp faz parte do elenco do filme 
sobre a vida do mitico James Brown – “Get em 
Up”.
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“The Chris Canas Band will be brin-
ging their brand of Blues to an inter-
national audience. The Santa Maria 
Blues Festival is one of the biggest 
and best Blues festivals in the world 
and the CCB will be tearing it up 
Michigan style!” 

Chris Cannas Band [ edição 1] 
 
“Oooh man, you are in for a treat. 
The Santa Maria Blues Festival is 
one you gonna remember... I guaran-
tee!!! It is good music in a most asto-
nishing setting with a crowd that 
goes completely crazy. Wow, what a 
party... And it’s not just that famous 
‘island-experience’ but on top of that 
of course the great music, the hospi-
table people, the beauty of nature, 
the professional organization... that 
makes this easily one of the best fes-
tivals around Europe. Make sure 
you don’t miss the next edition.” 

Doghouse Sam & his Magnatones [edição 1] 
 
“Santa Maria Blues Festival is abso-
lutely fantastic!!! The people so kind, 
generous, and enthusiastic. Their 
beautiful energy inspired me to per-
form two hours, and I did not want to 
stop. Muito obrigado, Sant Maria 
blues! I hope to return very soon. God 
bless all of you.” 

Vasti Jackson [edição de 1]

Testemunhos



Desafiado por amigos, há quatro anos, Mário 
Macedo embarcou na descoberta do Santa 
Maria Blues. Hoje, este cirurgião, residente do 
território continental, já não dispensa a ida à 
ilha de Gonçalo Velho por altura do certame. 
“Gostei tanto que agora, todos os anos, faço de 
questão de voltar. Aliás, este festival é marcado 
na minha agenda com relativa antecedência”. 
Mas afinal, que tanto o fascinou no Santa Maria 
Blues?  
“Já apreciava Blues mas, à música, ali pensa muito 
todo o envolvimento e toda a ambiência. Desde a 
primeira experiência, senti que aquele era um 
sítio para estar e para voltar. E passo a vida a dizer 
aos meus amigos que também têm de ir”.  
E a verdade é que esse repto de Mário Macedo 
tem dado resultado. “Já consegui levar ao Santa 
Maria Blues cerca de uma dúzia de amigos. E, 
depois de lá chegarem, dão-me razão: é um 
ambiente de sossego e consegue-se desligar do 
ritmo do dia a dia. Dá para aproveitar, durante 
o dia, umas praias simpáticas. A ilha é muito 

Santa Maria Blues: a ilha  
e a música que continuam 
a cativar apreciadores

bonita e a gastronomia também é irresistível”. 
Testemunhos que atestam o potencial de atrati-
vidade de Santa Maria e deste festival de Blues, 
uma aposta que nos seus primórdios foi vista 
com algumas reservas. “Muita gente não acredi-
tou que pudesse vingar porque já tínhamos a 
Maré de Agosto como festival de notoriedade”, 
recordava Emanuel Soares, considerado “o pai 
do Santa Maria Blues”, já que foi o criador da 
Associação Escravos da Cadeínha e presidente 
da mesma durante 1 anos. “Fizemos um esfor-

ço, no início, para ensinar o público a sentir, a 
gostar e a apreciar Blues. Depois, sempre houve 
um esforço por trazer grupos com origens muito 
próprias, também para mostrar a diversidade de 
géneros/correntes que existiam dentro do Blues 
e explicar o porquê. Considero que esse traba-
lho deu frutos e a prova está à vista passadas 1 
edições de festival: o gosto pelo Blues instalou-
se em Santa Maria e conseguiu extravasar os 
limites geográficos da ilha. Por exemplo, basta 
ver quantos micaelenses temos no recinto nos 
três dias do festival”, remata Emanuel Soares. 
E a prova disso é que, por exemplo, no Hotel 
Santa Maria, dirigido por Aida Amaral, a esma-
gadora maioria das reservas para o fim de 
semana do festival são de micaelenses e tercei-
renses, se bem que o número de dormidas de 
turistas oriundos do território continental tam-
bém tem vindo a crescer de ano para ano. Aliás, 
nesta semana, nesta unidade hoteleira, a capa-
cidade de alojamento já se encontrava esgota-
da. “É um cenário que, na minha opinião, fica a 
dever-se à qualidade do cartaz que foi apresen-
tado, mas também à própria mística que envol-
ve todo o festival. E isso, obviamente, atrai um 
público de valor para Santa Maria, pela faixa 
etária e pelo perfil de consumo: são pessoas 
que gostam de conforto, de boa gastronomia...” 
E se a esta altura já não conseguir voo para che-
gar a Santa Maria, não se esqueça que a 
Atlânticoline tem novamente à sua disposição 
um pacote especial para o Santa Maria Blues. 
“Adaptamos os horários e vamos fazer uma 
viagem na quinta-feira, o que significa que as 
pessoas têm de faltar menos um dia ao traba-
lho”, explica Rita Costa, a coordenadora de 
vendas da companhia.  

Unidades de alojamento com capacidade esgotada, voos cheios e cada vez 
mais estreantes: são realidades que atestam que este festival no mítico lugar 
dos Anjos é cada vez mais um instrumento dinamizador da economia local
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Do ponto de vista 
turístico como 
encara o Santa 
Maria Blues? E 
que benefícios 
diretos advêm da 
sua realização? 
O Santa Maria 
Blues tem seguido 
um percurso ascenden-
te, em termos de dimensão 
e notoriedade e tem vindo, gra-
dualmente, a ganhar destaque no panorama 
musical regional, nacional e até mesmo inter-
nacional, sendo atualmente o maior festival 
de blues ao ar livre em Portugal e um cartaz 
turístico da ilha de Santa Maria e dos Açores, 
para captação de nichos de mercados muito 
específicos. 
Obviamente, a dinâmica associada a um 
evento de animação desta natureza e dimen-
são, pelos fluxos que gera, por exemplo, ao 
nível do turismo interno, tem grande impacto 
económico local. Além disso enriquece a ofer-

ta de animação turística da 
ilha, pelo seu caráter dife-
renciador, enquanto festi-
val de verão. 
O Governo Regional com-
participou, no ano passado, 

a aquisição de um terreno, 
por iniciativa da associação 

promotora do festival. É um 
investimento com retorno?  

O Festival Santa Maria Blues tem um 
elevado impacto económico local, não só nas 
atividades diretamente ligadas ao turismo, 
mas de uma forma transversal aos vários 
setores da economia mariense. Este evento, 
organizado pela Associação Escravos da 
Cadeínha, tem sido apoiado através de candi-
datura apresentada ao abrigo do Decreto 
Legislativo Regional N.º 1//A, de  de 
julho, que estabelece o regime de apoio 
financeiro público a iniciativas, ações e even-
tos de animação turística ou com impacte 
significativo na promoção externa do destino 
turístico Açores. 

Foram apontados, na edição anterior do festi-
val, alguns constrangimentos ao nível das 
acessibilidades aéreas e marítimas, nomeada-
mente, número de ligações e capacidade de 
lugares. Esta situação foi revista?  
Não se antevê qualquer tipo de constrangi-
mento já que, no que se refere às acessibili-
dades por via marítima, este evento é consi-
derado aquando do planeamento da opera-
ção da Atlanticoline. Já relativamente às liga-
ções aéreas, no âmbito do processo de revi-
são das Obrigações de Serviço Público do 
transporte aéreo interilhas, realizam-se no 
mês de Julho 1 frequências semanais na 
rota PDL-SMA-PDL, correspondendo a um 
acréscimo de 1% no número de lugares dis-
poníveis face ao realizado em  período 
homólogo do ano passado. 
Quais as suas expectativas para a edição 
deste ano do Santa Maria Blues?   
Estamos assim convictos da consolidação do 
evento, o que proporcionará uma maximização 
do retorno do investimento que tem vindo a 
ser efetuado ao longo dos anos.

“Não se antevê qualquer tipo de  
constrangimento nas acessibilidades” 

Vítor Fraga. Secretário Regional do Turismo reconhece o potencial  
turístico e económico do Santa Maria Blues e garante que este ano 

chegar à ilha para este certame não deverá ser tarefa difícil

Entrevista
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Na edição anterior do “Santa Maria Blues” 
deixou o repto para que se promovesse e faci-
litasse mais a chegada à ilha. Que indicadores 
tem recebido no sentido da concretização 
dessa pretensão? 
Em relação ao ano passado, não seria justo 
dizer que ao nível da SATA Regional não tenha 
sido feito um esforço nesse sentido embora na 
minha opinião ainda possa ser melhorado se 
atempadamente quem decide tiver a abertura 
para ouvir a nossa opinião antes da elaboração 
dos respetivos horários. E se ao nível dos voos 
regionais as coisas melhoram um pouco, o 
mesmo já não se pode dizer quanto aos voos 
da SATA Internacional vindos de Lisboa com 
destino a São Miguel com escala em Santa 
Maria duas vezes por semana. Aqui o imbró-
glio é grande. Primeiro os voos da 
Internacional ficam com lugares limitados para 
quem quiser fazer o LIS/SMA e a Air Açores 
tem dias que mais de metade dos lugares do 
avião são ocupados com passageiros em liga-
ção de LIS, a SATA lá saberá porque faz estes 
malabarismos. Quanto aos reencaminhamen-
tos a partir dos voos de Ponta Delgada, fruto 
da liberalização das rotas aéreas, tal como pre-
víamos trata-se de um processo muito lento, 
na nossa opinião, devido à falta de divulgação 
pelos diversos atores (companhias aéreas, 
agencias de viagens e da própria ATA que 
deveria ter aqui um papel interventivo. 
Aproveito a oportunidade para deixar aqui 
mais uma vez um apelo em nome dos nossos 
emigrantes à companhia com a Bandeira da 
Região para que faça um esforço no sentido de 
melhorar os preços para aquele valioso merca-
do e melhorar as respetivas ligações às outras 
ilhas. Posso falar em nome de Santa Maria e 
não tenho dúvidas em afirmar que a vinda dos 
emigrantes será sempre o melhor turismo que 
poderemos ter, devido ao tempo de permanên-
cia e ao número de pessoa por família. 

Quanto às acessibilidades de 
passageiros e viaturas por via 
marítima, destaque para a 
postura do atual presidente da 
companhia que tem como 
incumbência ligar as ilhas, que 
teve o cuidado de se inteirar local-
mente dos eventos de relevo fazendo 
um esforço no sentido de atender à 
maioria das solicitações.  
O impacto do Santa Maria Blues, assim como 
o MaiaFolk ou a Maré de Agosto são inegá-
veis e notórios na dinâmica económica da 
ilha. Haverá forma de potenciar ainda mais 
essa dinâmica? 
Sem qualquer margem para dúvidas que o nos-
sos festivais, aliados ao Rali de Santa Maria, têm 
um impacto imensurável na nossa economia. E 
a forma de potenciar ainda mais essa dinâmica, 

na minha opinião, passa por dar continuidade 
ao que tem sido feito pelas diversas associa-
ções, ou seja convidando e trazendo ano após 
ano mais jornalistas da especialidade, imprensa 
escrita, rádio e alguns canais de televisão nacio-
nais. Quanto aos agentes locais julgo que ainda 
podem fazer mais e melhor, seria injusto se não 
dissesse que muitos deles se têm esforçado mas 
temos todos de nos esforçar para cada vez ter-

mos mais 
notoriedade 
e qualidade 
no que faze-

mos, apresen-
tamos e dispo-

nibilizamos a 
quem nos visita.  

Este ano o Santa Maria 
Blues far-se-á em “casa pró-

pria”, dada a aquisição de um terreno para o 
efeito, também com apoio da autarquia. 
Encara isso como um investimento com 
retorno? 
Este ano, quer o Santa Maria Blues quer a Maré 
de Agosto far-se-ão em casa própria, isto porque 
no caso dos Blues a própria associação com o 
apoio do Governo e da Câmara adquiriu o espa-
ço onde se realiza o Festival, já o espaço da Maré 

foi finalmente adquirido pela Câmara. É óbvio 
que o retorno não será de imediato palpável, 
mas essas aquisições vão permitir que ano após 
ano as condições dos referidos espaços possam 
ser melhoradas e melhor adaptadas para o 
desempenho das funções que forem pretendidas 
e isso para nós é qualidade, segurança e boa 
apresentação. Portanto, no nosso ponto de vista, 
há, claramente, retorno a médio prazo. 

Autarca de Vila do Porto desafia SATA a 
tornar mais fácil a vinda de emigrantes
Carlos Rodrigues. Presidente da Câmara de Vila do Porto diz que a 
vinda de emigrantes “será sempre o melhor turismo”, justificando 
com o “tempo de permanência e o número de pessoas por família”

Entrevista

Açores magazine 

1




	17_AM@20160626
	18_AM@20160626
	19_AM@20160626
	20_AM@20160626
	21_AM@20160626
	22_AM@20160626
	23_AM@20160626
	24_AM@20160626

