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A Associação Cultural e Desportiva Maré Viva tem 
vindo a assegurar, ano após ano, que todos os 
que visitam a Ribeira Quente durante a Festa do 
Chicharro se sintam confortáveis, garantindo o 
transporte para o recinto desde as Furnas e as 
zonas de campismos com boas condições. 
Na Ribeira Quente não existem parques de cam-
pismo, mas há três ou quatro zonas que a 
organização arranja todos os anos 
onde as pessoas podem 
acampar. Todas as zonas 
estão equipadas com 
casas de banho, 
duches e têm “todas 
as condições para 
que as pessoas pos-
sam acampar de 
forma confortável”, 
afirma Ruben Melo, 
da Associação Cultural 
e Desportiva Maré Viva. 
Também os campistas 
sugerem, de ano para ano, 
algumas melhorias nessas zonas de 
campismo. “Nós gostamos de ouvir essas 
críticas construtivas, porque eles é que estão lá a 
acampar”, refere Ruben Melo. Um exemplo disso, 
são os grelhadores que foram colocados, em 

Festa do Chicharro oferece 
mais zonas de campismo  
e conforto aos visitantes

1, em todas as zonas 
de campismos, a pedi-
do dos que as fre-
quentam.  
Para além disso, 
existe ainda o par-
que de campismo 

das Furnas, que ofe-
rece todas as condi-

ções necessárias e, por 
isso, a sua lotação tem 

esgotado nos últimos anos.  
Nos últimos anos, a organização 

optou por arranjar autocarros para fazer o 
transporte desde as Furnas até à Ribeira Quente e 
este ano não é exceção. Haverá autocarros desde 
as 1h até às h.  

Deve-se ainda salientar que não é permitido esta-
cionar os carros na estrada para Ribeira Quente, 
para que os autocarros possam fazer o percurso 
Furnas-Ribeira Quente sem perturbações. No 
entanto, as pessoas podem ir para a Ribeira 
Quente com a sua viatura enquanto houver lugar 
dentro da freguesia.  
Apesar disso, mesmo sabendo que ainda existem 
lugares de estacionamento dentro da freguesia, 
“muitas pessoas optam por ir de autocarro, por-
que já vão em folia e podem beber um copo a 

mais na festa, não tendo depois de conduzir”, diz 
o organizador. 
O recinto foi também preparado com todas as 
condições, de forma a assegurar o conforto das 
pessoas. É de salientar o facto de existirem mui-
tas casas de banho, mais para as senhoras do que 
para os homens, com limpeza  horas por dia. 
No recinto há ainda a zona da restauração que 
abre logo a partir do almoço. Para além disso, 
também os comerciantes da freguesia preparam-
se para os quatro dias de festa. Há uma grande 
variedade de restaurantes e snack-bares e com 
“muita qualidade”, realça Ruben Melo. 
Durante a Festa do Chicharro, há também um 
conjunto de atividades, nomeadamente des-
portos náuticos, badmínton, voleibol de praia, 
entre outras.

Quem for à Festa do Chicharro entre quinta-feira e domingo terá à sua  
disposição diversas zonas de campismo, que oferecem todas as condições  
de conforto que também encontrará no recinto da festa
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Mariza sobe ao palco da Festa do Chicharro no 
sábado para brindar os micaelenses, uma vez 
mais, com o seu fado.  
Em menos de doze anos, a fadista portuguesa 
passou de um fenómeno local quase escondido, 
partilhado apenas por um pequeno círculo de 
admiradores lisboetas, para “uma das mais 
aplaudidas estrelas do circuito mundial da 
World Music”, refere a sua biografia. 
O seu primeiro CD, intitulado “Fado em Mim”, 
editado em 1, depressa conduziu a várias 
apresentações internacionais de grande sucesso 
– o Festival de Verão do Quebeque, em que 
recebeu o primeiro prémio de “Most 
Outstanding Performance”, o Central Park de 
Nova Iorque, o Hollywood Bowl, o Royal Festival 
Hall, o Festival Womad – e que acabou por lhe 
conferir o prémio da BBC Rádio  para o Melhor 
Artista Europeu na área da World Music.  
Mariza cantava vários sucessos do repertório 
de Amália, mas a sua abordagem à música da 
grande diva do fado era já tão pessoal longe 
de ser considerada uma mera imitação. E no 
seio do seu repertório original “Ó Gente da 
minha Terra”, do compositor Tiago Machado, 
depressa se converteu num enorme sucesso, 
por direito próprio.  
No ano de , surge o seu segundo álbum, 
chamado “Fado Curvo”, que foi mais um passo 
rumo ao seu estilo pessoal e ao seu repertório 
próprio, com a ajuda de arranjos de Carlos 
Maria Trindade. “Fado Curvo” chegou ao sexto 
lugar na tabela Billboard da World Music e por 
ganhar o Deustche Schallplattenpreis e o 
European Border Breakers Awars, atribuído no 
MIDEM de .  
Mariza atuou no Royal Festival Hal de Londres, 
na Alte Oper de Frankfurt, no Théâtre de le Ville 
de Paris, no Walt Disney Concert Hall de Los 
Angeles (com a Orquestra Filarmónica de Los 
Angeles), no Teatro Albéniz de Madrid ou no 
Teatre Grec de Barcelona.  
Em , juntamente com Carlos do Carmo, foi 
nomeada, segundo lê-se na sua biografia, 
embaixadora da candidatura do Fado à Lista 
Representativa do Património Cultural Imaterial 
da Humanidade e que foi aprovada pela 
UNESCO em Novembro de 11.  
Em , recebeu o Prémio de Melhor 
Intérprete da Fundação Amália Rodrigues e foi 
nomeada embaixadora de Boa Vontade da UNI-
CEF e foi também quando saiu o seu terceiro 

Diva do fado atua  
na Ribeira Quente  
no sábado em mais  
um espetáculo inédito
Mariza regressa à ilha de São Miguel e desta vez sobe ao palco da Festa 
do Chicharro. A fadista é um dos maiores nomes artísticos de Portugal, 
tendo ganho diversos prémios e condecorações a nível nacional mas 
também a nível internacional

CD, “Transparente”.  
Segundo relata a sua biografia, neste álbum, 
Mariza encontrou a oportunidade para homena-
gear três grandes fadistas: Amália, Fernando 
Maurício e Carlos do Carmo, cujos conselhos 
Mariza sempre reconheceu como um importan-
te fator formativo na sua personalidade artísti-
ca, dedicou uma versão de um dos seus maiores 
sucessos, “Duas Lágrimas de Orvalho”.  
O seu repertório tornou-se mais variado, tanto a 
nível musical, como no plano poético, apoiando-
se em orquestrações de Jacques 
Morenlembaum.  
Em , recebeu das mãos do Presidente da 
República, Jorge Sampaio, o grau de 
Comendadora da Ordem do Infante D. 
Henrique. Com apresentações nos palcos mais 
importantes do mundo, a carreira de Mariza 

prosseguiria a partir de então com um sucesso 
maior do que nunca.  
No ano de , foi uma das estrelas principais 
do filme “Fados”, do realizador espanhol Carlos 
Saura, exibido em quase cem países, e protago-
nizou o documentário “Mariza and the History 
of Fado”, produzido para a BBC pelo crítico musi-
cal Simon Broughton. 
Em 1, lança um “Best of”, combinando os 
temas de maior sucesso, dois temas inéditos e 
ainda uma edição especial com uma seleção dos 
fãs. “O tempo não para” foi a música principal 
da novela “Mulheres” em Portugal, tendo con-
quistado a liderança de rádio por várias sema-
nas consecutivas. O segundo tema inédito deste 
álbum, “É ou não é”, é uma canção bastante 
popular por ter sido cantada originalmente pela 
estrela do fado, Amália.
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A Festa do Chicharro 1 decorre entre quin-
ta-feira e domingo e conta com as atuações 
de Starlight, dj & mc Demo, dos Expensive 
Soul, Geração , dj Play, D.A.M.A, Firebeatz, 
King John, dj Rodrigo, Mariza, Sick 
Individuals, Sandro Silva, Acoustic Souls e 
André N Feat Kicker. 
Relativamente a esta edição em particular, a 
organização admite não ter tido grandes preo-
cupações, uma vez que, “graças a muito esfor-
ço e dedicação, as últimas duas edições corre-
ram na perfeição”.  
Para além do que foi anunciado pela 
Associação Cultural e Desportiva Maré Viva, 
existirão algumas surpresas ao longo dos dias 
da Festa do Chicharro, salienta Ruben Melo. 
Quanto ao cartaz, a organização revela que o 
objetivo é sempre ter um cartaz musical abran-
gente, que se relacione com todas as idades e 
com todo o tipo de público. “Temos uma quin-

ta-feira de música popular, temos uma sexta-
feira com a banda do momento e temos no 
sábado a grande diva do fado”, reforça. 
A Festa do Chicharro pretende também mos-
trar a prata da casa, ou seja, os artistas locais e 
regionais. A Associação Cultural e Desportiva 
Maré Viva revela que costuma receber diversas 
propostas de artistas de Portugal continental 
que se oferecem para abrir os nomes maiores. 
No entanto, “temos o cuidado de, com todo o 
respeito, rejeitar, porque achamos que deve-
mos dar esse lugar às bandas regionais e ten-
tamos sempre ter um dj regional por noite”, 
afirma o organizador. 
“Os nossos artistas têm muita qualidade e se 
não formos nós, os festivais de maior nome, a 
dar oportunidade a eles mais ninguém dá”, 
acrescenta.  
Outra das atrações da festa são os Starlight, 
que já vêm a animar a festa há vários anos. 

Segundo Ruben Melo, a banda já é considera-
da a mascote da casa, sendo que normalmente 
vêm de dois em dois anos. “Mesmo as pessoas 
que não costumam ouvir música popular, 
naquela noite levantam os braços com os 
Starlight”, diz o organizador. 
O recinto da Festa do Chicharro leva 1 mil 
pessoas e a organização espera, precisamente, 
1 mil pessoas. “Vamos ter a melhor Festa do 
Chicharro de sempre”, garante Ruben Melo. 
Os bilhetes estão à venda em todos os conce-
lhos da ilha de São Miguel, sendo que os 
locais podem ser consultados na página do 
Facebook da Festa do Chicharro. Na bilheteira 
do recinto também estarão à venda bilhetes 
gerais e individuais. 

Organização espera 1 mil 
pessoas na Festa do 
Chicarro de 1
A Festa do Chicharro acontece entre quinta-feira e domingo e conta  
com as atuações de Mariza e D.A.M.A, como cabeças de cartaz.  
A organização apostou também em vários artistas regionais



V
  de julho de 1

D.A.M.A é um acrónimo. Como chegaram até 
este nome? 
Este nome surgiu quando a banda se formou 
há mais de 1 anos. Éramos muito jovens 
ainda e, no fundo, este nome tem a ver com a 
mensagem que queremos transmitir. O acróni-
mo significa “Deixa-me Aclarar-te a Mente 
Amigo”. Quando decidimos profissionalizar os 
D.A.M.A, quando decidimos fazer da música 
apenas a nossa vida, pensámos mudar de 
nome, mas rapidamente percebemos que não 
fazia muito sentido, porque é um nome que 
sempre nos acompanhou e de, certa forma, 
transmite aquilo queremos: que as nossas 
músicas não sejam só um conjunto de pala-
vras, mas uma harmonia. 
Foi difícil gravar o primeiro álbum? Chegar 
até uma produtora? 

“Todas as nossas músicas 
retratam aquilo que nós 
somos”
Miguel Cristovinho. Francisco Pereira e Miguel Coimbra são os membros 
que formam os D.A.M.A  que vão pisar o palco da Festa do Chicharro na 
próxima sexta-feira. Esta é a segunda vez que a banda portuguesa atua 
na ilha de São Miguel 

Não, acho que hoje em 
dia é possível gravar 
maquetes e fazer mistu-
ras em estúdios na nossa 
própria casa. Nós temos o 
nosso próprio local de traba-
lho e começamos a fazer as nos-
sas próprias maquetes, que servem 
para mostrar qual é que é o produto final das 
músicas e das letras. Isso permitiu-nos mostrar 
às pessoas aquilo que nós somos capazes de 
fazer. Hoje em dia há uma autonomia bastante 
maior, não é necessário depender de produto-
ras, nem de editoras. 
De que forma é que o vosso segundo álbum 
“Dá-me um segundo” se distingue do pri-
meiro? 
O nosso primeiro álbum é apenas uma compi-

lação das nossas músicas mais recentes. Todos 
os temas foram compostos antes do projeto 
arrancar. Tentamos procurar ter no primeiro 
álbum uma sonoridade mais homogénea, é 
um álbum que une as músicas do início ao fim. 
O segundo álbum foi feito maioritariamente 
na estrada, enquanto estávamos em tour. 
Neste álbum pudemos explorar outras verten-
tes musicais, mas sem perder a nossa identida-
de D.A.M.A. Apresentamos registos diferentes, 
desde o punk, soul, ao hip hop. 
Este álbum conta com a participação de 
Gabriel o Pensador, João Pequeno e Player. 
Como é que foi trabalhar com eles? 
Foi muito bom. Todos os artistas com quem 
nós procuramos trabalhar são artistas que, de 
certa forma, admiramos. Neste caso, o único 
artista que tem mais reconhecimento interna-
cional é o Gabriel o Pensador. Como é óbvio, 
ele é um ídolo para nós e crescemos a ouvir as 
músicas dele. Fazemos música pela música e 
não propriamente pela colaboração. Não esco-
lhemos com base em quem é mais conhecido. 
Há algum tema que se destaque mais para 
vocês? 
Acho que como todos os artistas, temos a 
mania de dizer que a nossa música preferia é a 

ultima que fazemos. É aquela que fica no 
ouvido. No entanto, todas as nos-

sas músicas retratam aquilo 
que nós somos. Apesar 

disso, posso dizer que a 
música que mais nos 
marcou foi aquela que 
fizemos com o Gabriel 
o Pensador, não por ter 
sido a mais conhecida, 

e nesse caso seria a 
“Não Dá”, mas porque ela 

retrata aquilo que é o nosso 
estilo de vida. 

Esta é a segunda vez que atuam 
em São Miguel. O que é que os micaelenses 
podem esperar do vosso concerto? 
Vamos apresentar algumas produções novas, 
diferentes das que apresentamos da última vez 
que estivemos aí em São Miguel. Já todos nós 
visitamos a ilha mais do que uma vez. É um 
paraíso de Portugal. Sempre que vamos aos 
Açores achamos que é um pedaço de Portugal 
que deveria estar mais perto, para podermos 
visitá-lo mais vezes.

Entrevista
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A Associação Cultural e Desportiva Maré Viva, 
organizadora da Festa do Chicharro, aposta 
sempre em artistas regionais e mesmo artistas 
locais, do concelho da Povoação. 
A banda Geração  é uma dessas apostas e 
atua na quinta-feira. O grupo surgiu em maio 
de 1, numa altura em que alguns membros 
da banda se juntavam para fazer algumas brin-
cadeiras. A banda é composta por Leandro, José 
Braga, Emanuel Silva, André Leite, Pedro Braga 
e Tiago Braga.  
“Foi uma banda que sempre sonhei fazer 
desde os meus tempos de escola, que só se 
concretizou quando houve disponibilidade 
financeira para a compra de algumas instru-
mentos essenciais”, revela Emanuel Silva. 
A banda toca covers de Quim Barreiros, Jorge 
Ferreira, Roberto Leal, Canário e Amigos, José 
Malhoa, Starlight e outros. O grupo toca tam-
bém quatro originais, sendo dois compostos 
especialmente para a Festa do Chicharro, onde 
vão atuar pela primeira vez.  
Os Acoustic Souls, filhos da Povoação, atuam 
no sábado, abrindo o concerto de Mariza.  

Bandas regionais e locais 
são também uma   
grande aposta da festa

A banda foi formada em setembro de 1 e 
caracterizada pelo seu estilo acústico, tem um 
repertório composto por alguns dos maiores 
clássicos da música pop e rock mundial, assim 
como temas mais atuais, como o kizomba.  
A banda revela que dá preferência a músicas 
portuguesas, uma vez que são cada vez menos 
as bandas.  
“Somos todos da Povoação, exceto a Andreia 
que é do Faial da Terra. Ser deste concelho e 
tocar num festival como o da Festa do 
Chicharro que também é da nossa terra, é uma 

honra para nós”, realça Lina Freitas, vocalista 
da banda. 
Outra aposta da organização para a Festa do 
Chicharro é King John, que atuará na sexta-
feira, no mesmo dia do concerto dos D.A.M.A. 
De nome António Alves, o artista começou o 
seu percurso musical muito recentemente, 
tendo atuado pela primeira vez ao vivo há 
cerca de ano.  
King John revela que, desde muito jovem, sem-
pre fez algumas coisas relacionadas com a 
música, mas que nunca tinha pensado em 
seguir uma carreira musical.  
“A música sempre esteve presente, mas como 
escape mental”, disse. 
O primeiro músico com quem colaborou e com 
quem ainda toca é o baterista Paulo Fonseca, 
tendo sido com ele que King John cresceu a 
nível musical.  
O artista já atuou também com Sara Cruz, com 
a qual partilhou a Tremor Tour. Mais recente-
mente, Jaime Sousa, ex-baixista e membro fun-
dador da banda portuguesa Tara Perdida, tem 
o acompanho com o baixo. 
King John salienta ainda a importância que o 
seu irmão, João Alves, teve na sua música. “É a 
pessoa responsável por eu ter voltado a tocar 
guitarra e que me vai dando excelentes dicas 
nesse departamento”, acrescenta. 

A organização opta sempre todos os anos por trazer ao palco da Festa do 
Chicharro bandas regionais e locais. Geração , Acoustic Souls e King John 
são três das apostas regionais que atuarão nesta edição
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Que preocupações é que a autarquia teve 
em relação à Festa do Chicharro deste ano? 
A Câmara tem vindo a ser um parceiro essen-
cial na realização da festa, dando o seu con-
tributo para que o acolhimento efetuado aos 
nossos visitantes seja o melhor possível. A 
autarquia tem a preocupação de garantir as 
melhores condições de segurança, pelo que 
assume as despesas nesta área nomeada-
mente com a requisição de policiamento. 
Outra das incumbências da autarquia é a 
montagem do recinto das festas, além de 
todo o apoio logístico necessário e de acordo 
com os meios de que dispomos. 
O número de entradas na Festa do Chicharro 
tem-se mantido, aumentado ou diminuído? 
Apesar de não dispormos de dados precisos 
sobre o número exato de entradas na Festa do 
Chicharro estamos em crer, pelas indicações 

“Trabalho numa das  
barraquinhas a servir quem 
vai à Ribeira Quente”
Pedro Melo. O presidente da Câmara Municipal da Povoação realça a 
importância que a Festa do Chicharro tem para o concelho, nomeada-
mente para os comerciantes. Também ele colabora nas festas, trabalhan-
do numa das barraquinhas que se encontram no recinto

Entrevista

da Organização, que o número tem vindo a 
aumentar nos últimos anos, em consonância 
com a qualidade das condições oferecidas 
bem como de acordo com programa e o cartaz 
artístico apresentado que revela melhorias 
significativas de ano para ano. 
Em termos de turistas,  número tem aumentado?  
Temos consciência que esta festa é frequen-
tada na sua maioria pelos habitantes de São 
Miguel, mas com a divulgação que se faz do 
evento, pretendemos cada vez mais seja 
motivo de visita pelos turistas nacionais e 
internacionais.  
De relevar a presença dos nossos emigrantes 
que aproveitam em grande número para visi-
tar a terra natal nesta altura também.  
Acha que a quantidade de festas e festivais 
que têm aparecido na ilha afetou a Festa do 
Chicharro? 

 
A Festa do Chicharro tem uma mística muito 
própria pelo que ao longo dos tempos gran-
jeou a simpatia de um público que se man-
tém fiel e muito participativo. O aumento do 
número de festivais na ilha proporciona-nos 
uma maior variedade de escolha e como 
estes acontecem em datas diferentes permi-
tem que possamos usufruir deste tipo de ani-
mação em vários momentos. 
O que acha dos cabeças de cartaz deste ano? 
Os cabeças de cartaz são artistas reconheci-
dos a nível nacional e internacional, pelo que 
por si só garantem a afluência de muito 
público. No entanto, tendo em conta as 
características de cada um deles, considera-
mos que o público interessado abrange um 
maior número de faixas etárias.  
Os D.A.M.A. são um nome fortemente asso-
ciado às camadas mais jovens, enquanto a 
atuação da Marisa sugere, além dos mais 
jovens, a presença de um público mais 
abrangente. 
Qual é o impacto que a Festa do Chicharro 
tem no concelho? 
Como já referi anteriormente a Festa do 
Chicharro é um atrativo bastante significativo 
aos visitantes do concelho da Povoação e 
principalmente à Ribeira Quente. Além da 
promoção implícita, ou seja das potencialida-
des turísticas em termos de paisagem, gas-
tronomia e outras particularidades únicas 
deste concelho, a Festa do Chicharro é um 
incentivo à economia local e aos seus agen-
tes que têm assim uma oportunidade de 
melhorar os seus rendimentos e ao mesmo 
tempo promover os seus produtos. 
Também é um participante assíduo da festa? 
Sendo natural da Ribeira Quente, aprendi 
desde o início a colaborar com a Festa do 
Chicharro, sentindo-me impulsionado a parti-
cipar na organização e realização da mesma. 
Aliás congratulo-me por constatar desde 
sempre a envolvência da comunidade local e 
sobretudo os jovens nas diversas vertentes e 
ocupações associadas à realização de um 
evento desta grandeza. A título de exemplo 
devo referir que durante os dias de realiza-
ção da festa, trabalho numa das barraqui-
nhas a servir quem vai à Ribeira Quente.
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