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Quinze anos, quinze edições do Santa Maria 
Blues. O festival tem conseguido a chegar a 
um público que não se circunscreve à geogra-
fia da região. Como se chega a esse patamar? 
É uma realidade que se deve ao esforço e tra-
balho de muita gente, desde a equipa que 
compõe a associação, à própria população que 
se envolve de uma forma única. Tudo conjuga-
do resulta numa experiência que os festivalei-
ros fazem por querer repetir. E a verdade é que 
vamos tendo, ano após ano, cada vez mais pre-
senças frequentes mas, também, muitos 
estreantes, alguns deles de países bem distan-
tes. Dizemos com orgulho que é o maior festi-
val de blues em Portugal e um dos mais reco-
nhecidos da Europa, o que é um grande feito 
para uma ilha pequena como Santa Maria. 
Também temos trabalhado nesse sentido, com 

“Santa Maria Blues tem 
sido a inspiração para  
outros festivais do género”
António Monteiro, presidente da associação “Escravos da Cadeínha”, 
acredita que o festival  tem sido um motor de promoção do 
blues pelo arquipélago, reiterando o compromisso de manter 
em alta o padrão de qualidade que norteia a escolha dos 
músicos que sobem ao palco no lugar dos Anjos

Entrevista

vista à internacionaliza-
ção da marca Santa 
Maria Blues, a capital 
do blues em Portugal. 
Temos ido aos grandes 
eventos europeus de blues 
com esse objetivo e os frutos 
vão aparecendo. Ainda esta sema-
na, recebemos um mail dos dirigentes de um 
grande festival de França, com um convite para  
sermos jurados num concurso de bandas de 
blues. É sinal de que estamos a ser cada vez 
mais reconhecidos pelo que fazemos em prol 
da promoção do gosto pelos blues. 
E isso faz com se sintam uma responsabilida-
de acrescida na hora de preparar cada edição? 
Sem dúvida. O Santa Maria Blues quando 
começou, salvo erro, existiam quatro festivais 

de blues. Hoje, existem mais de duas dezenas 
em Portugal. Sem falsas modéstias, entendo 
que o Santa Maria Blues também ajudou na 
divulgação e promoção deste estilo musical. 
Temos em São Miguel, por exemplo, o Caloura 
Blues que, acredito, pode ter sido resultado de 
algum “efeito contágio” do Santa Maria Blues.   
Vê então o festival de Santa Maria como uma 

espécie de “escola”...  
Direi que uma inspiração para 

outros festivais do género.  
Espero que os façam com 

muita qualidade, impri-
mindo o mesmo esforço 
que nós para cativar os 
festivaleiros. A qualida-
de musical é determi-
nante. 

E a diversidade tam-
bém... 

É exatamente o que busca-
mos todos os anos quando pre-

paramos o cartaz do Santa Maria 
Blues. Apesar de não termos um orçamento 
muito elevado, fazemos contactos e tentamos 
negociar no sentido de trazer nomes que nos 
garantam qualidade e diversidade dentro deste 
género. Julgo que temos conseguido. Acho que 
os números ajudam a prová-lo. Nos três dias do 
certame, conseguimos superar a população resi-
dente na ilha. Hotéis e casas sabem a pouco. 
Portanto, agora temos de nos focar na qualidade 
como meio de manter esse nível de atratividade.
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Entramos na contagem decrescente para mais 
um Santa Maria Blues. O que perspetiva para 
esta edição em termos de dinâmica na ilha ? 
Estamos a celebrar, este ano, o 1º aniversário do 
Santa Maria Blues, o que é sinal de uma afirma-
ção contínua do certame, muito graças ao traba-
lho das sucessivas direções da associação 
“Escravos da Cadeínha”. Aliás, devem ser das pou-
cas associações que já são donas do espaço onde 
organizam o festival. Depois, o esforço que tem 
sido empregue, ano após ano, na dignificação do 
espaço e nas condições que se proporcionam aos 
festivaleiros. Se a isso juntarmos a escolha musi-
cal de excelência, como garantia de bom espetá-
culo, temos a razão pela qual o Santa Maria Blues 
já se afirmou como um festival de referência, 
quer no contexto regional, como nacional e até 
internacional. Por tudo isso, acredito que vamos 
ter uma grande afluência, à semelhança do que 
se verificou no ano passado, quando tivemos o 
alojamento praticamente esgotado.  

“Temos de dar motivos às 
pessoas para regressarem”
Carlos Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto,  
diz que agora que o Santa Maria Blues se consolidou como um festival  
de referência, a meta fixa-se na excelência dos serviços que se prestam 
aos forasteiros, de modo a que tenham vontade de repetir a experiência 

Já não preci-
sa, por isso, de 
um reforço em 
matéria de divulgação?  
É sempre preciso dizer que estamos vivos, 
assim como manter a chama acesa. Só assim 
se consegue manter este festival num patamar 
de excelência a todos os níveis. 
Há quem diga que Santa Maria tem dado 
uma verdadeira lição ao arquipélago e ao país 
no que respeita a blues. Concorda? 
Penso que essa medalha já esta atribuída há 
alguns anos. Há muita gente que começou a 
ouvir blues e a apreciar blues em Santa Maria. 
E esse fascínio foi crescendo ao ponto do festi-
val já ser procurado por gente de todas ilhas. 
Claro que a qualidade musical é um grande 
chamariz, mas a mística do próprio festival em 
si, da baía e das pessoas também tem um peso 
muito grande. Não podemos esquecer o apoio 
que a própria população da baia dá ao festival. 

Sentem-se um pouco como ‘donos’ do certame. 
Basta ver que são as senhoras da localidade 
que se encarregam de fazer as comidas e os 
doces. E são elas que estão nas barraquinhas .  
Todos os anos a sua batalha tem sido a ques-
tão das acessibilidades. Já conseguiu o que 
tanto tem reclamado?  
Este ano, é um facto que a SATA fez um esforço 
para melhorar um pouco os horários de verão. A 
Atlanticoline também. Mas, confesso que tenho 
alguma expectativa e algum receio quanto à 
capacidade da SATA para cumprir tudo aquilo 
com que se comprometeu. Falo em termos da 
operação inter-ilhas, como da Azores Airlines. 
Estamos a falar de quatro ou cinco dias em que 
a ilha fica lotada, com um grande impacto na 
hospedagem, nos restaurantes, nas rent-a-cars, 
nos táxis, em tudo. Só um cancelamento já fará 
muita diferença em toda essa dinâmica. E, 
depois, o desconforto que isso cria nas pessoas, 
que podem desistir da vinda a Santa Maria por 
medo de correr riscos e não conseguirem regres-
sar a tempo de honrarem os seus compromissos. 
Isso já aconteceu em anos anteriores. E acho que 

essa é uma preocupação não só para Santa 
Maria, como para as restantes ilhas.  

É a única preocupação para os festivais 
que a ilha oferece ? 
É a maior. Mas há também a preocupa-
ção com a concorrência que se vai sen-
tindo por via de outros festivais. O pró-

prio governo devia ter um critério muito 
bem definido nessa matéria. Se existe o 

Santa Maria Blues em Santa Maria, é esse 
que deve ter apoio naquela altura e mais 

nenhum, assim como a Maré de Agosto, as 
Sanjoaninas ou a Semana do Mar. Se é um festi-
val no grupo central, obviamente, não nos afe-
tará muito. Agora, em São Miguel, faz diferença. 
E não é pouca. 
Também tem insistido muito no apelo à quali-
dade em termos de atendimento ao público... 
Sim. Essa tem sido uma mensagem que tentamos 
passar todos os dias junto de quem trabalha na 
restauração, em bares, cafés, hotéis, táxis... E a 
Câmara tem tentado ser um motor para essa 
melhoria. Neste momento, estamos a patrocinar a 
realização de cursos de formação na área do aten-
dimento na restauração e bar com  pessoas. É o 
nosso contributo para sermos melhores. Também 
deixamos o apelo ao alojamento local, para que 
façam a diferença. Não basta ter uma casa com 
boas camas e não deixar marca em quem lá fica, 
para que tenha motivos para regressar.

Entrevista



Ragtime Rumours  
(Holanda) 
https://www.theragtimerumours.com

São os vencedores da edição 1 do European 
Blues Challenge, o mais importante concurso 
europeu neste género musical. 
Em palco, os Ragtime Rumours garantem uma 
experiência musical diferente, com um mix 
entre ragtime old-school, gypsyjazz e 
Root/Blues! Espera-se, desse modo, um concerto 
com muita energia e atitude de Rock and Roll 
para animar a noite: é o Rag and Roll!

Alexandre da Mata & The Black Dogs  
(Brasil) 
https://alexandredamata.wixsite.com

Guitarrista, compositor e produtor musical, des-
envolveu estilo único, impressionando pela mes-
cla de feeling e proficiência técnica. 
Após diversos projetos musicais, Alexandre da 
Mata fundou a banda para apresentar a sua ver-
tente mais autoral. Influenciada por clássicos, a 
banda flutua entre o rock e o blues. Em 1, a  
lançou o álbum ” All Them Reasons”, com parti-
cipação do baterista Chris Salde, do AC/DC.

 
Dia 1 
 
DJ Tape 
(Lisboa) 
´
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Sonoridades da Europa e América com 
encontro marcado no lugar dos Anjos
O ritmo do blues dos dois continentes vão cruzar-se, entre os dias 1 e 1 de julho, no palco daquela que será a  
XV edição do Santa Maria Blues. Um cartaz escolhido a dedo, que ‘abraça o mundo’ e traz à ilha do sol nomes 
reconhecidos e premiados ao mais alto nível, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Espetáculos que prometem  
uma verdadeira odisseia de sonoridades e emoções, em três noites de festa e convívio no mítico lugar dos Anjos 

Noite dentro...

 
Dia 1 
 
DJ Sérgio Figueiredo 
(Santa Maria) 

 
Dia 1  
 
DJ’s Improváveis 
(São Miguel) 
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Spokyman  
(Itália) 
https://spookyman.bandcamp.com

Spookyman é o projeto do músico italiano 
Giulio Allegretti. 
Depois de ter feito um percurso que o levou a 
tocar em diversas bandas, foi aos  anos de 
idade que se decidiu a dar início ao seu projeto 
one man band.  
Ao vivo canta, toca guitarra, banjo, harmónica, 
kazoo, stomp-box e percussão, tendo no Delta 
Blues a sua grande influência.

Cartaz

Booze Band  
(Portugal) 
https://booze-band.webnode.pt

A Booze Band nasceu em janeiro de , em 
Ponta Delgada, pretendendo ser uma alternati-
va ao panorama de bandas de covers existentes 
nos Açores.  
Procura abranger estilos como rock, blues, jazz, 
grunge, pop ou reggae.  
Foi a banda suporte do concurso Açor Talentos.  
Atualmente, conta com Silvia Moreira na voz 
principal, Dino Oliveira na bateria, Ruben Lima 
na guitarra e Pedro Silva no baixo. 

Zac Harmon  
(USA) 
https://www.zacharmon.com

Zac Harmon é uma raridade no mundo do 
blues. Alguém que mistura blues, reggae, soul e 
gospel, acrescentando um trabalho de guitarra 
requintado e vocais maravilhosos.  
Já venceu o International Blues Challenge, em 
Memphis, e o Blues Music Awards.  
Nascido e criado em Jackson, Mississípi, Zac é a 
verdadeira personificação da música que emana 
de Farish Street, distrito histórico da cidade e lar 
de diversas lendas do Blues.

Dawn Tyler Watson 
(Canadá) 
https://www.dawntylerwatson.com

A voz fabulosa e uma presença em palco incan-
descente fazem de Dawn a “rainha do blues” no 
Canadá. Chega a Santa Maria, após vencer o 
International Blues Challenge, em Memphis. 
Recebeu ainda três prémios canadianos Maple 
Blues, nove Quebec Lys Blues, um Screaming Jay 
Hawkins de melhor performance ao vivo 
(França), um Trophées France Blues para uma 
artista feminina internacional do ano e uma 
indicação ao Canadian Folk Music Award.

1 
julho

Pat “Mother Blues” Cohen  
(USA) 
https://musicmaker.org/pat-mother-blues-cohen/

Pat viveu literalmente cercada de música desde 
os seis anos de idade. A sua sala de aula de 
blues foi a varanda da casa dos seus tios, onde 
um tocava viola e o outro harmónica. 
Cantou em Nova Orleães, seis noites por sema-
na, em diversos locais, até que o temporal 
Katrina destruiu sua casa. Mudou-se assim para 
a Carolina do Norte e recomeçou a cantar por 
todo o mundo com os Music Maker Blues Revu.

Eric Gales 
(USA) 
https://www.ericgalesband.com

É um guitarrista americano de blues-rock, tam-
bém conhecido como Raw Dawg. Começou a 
tocar guitarra aos quatro anos com seu irmão 
mais velho e, aos 11, ganhou concursos regio-
nais de blues amador, sendo imediatamente 
comparado a Jimi Hendrix. Ao lado do irmão 
Eugene e de Hubert Crawford Jr., lançou o pri-
meiro disco da chamada Eric Gales Band, que 
acabaria por abandonar e lançar-se a solo.

1 
julho
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Recinto

Informações úteis

Retoques finais 
no terreno
Como a divisão do espaço se mostrou fun-
cional e adequada à dinâmica do festival, a 
associação “Escravos da Cadeínha” optou por 
não introduzir alterações na forma como 
recinto está organizado. Houve, no entanto, 
trabalho a fazer no terreno, nomeadamente 
no que às infraestruturas elétricas, de água, 
esgotos e comunicações diz respeito. 
“No ano passado, ainda tínhamos estas ins-
talações de forma provisória. Nesse sentido, 
a prioridade deste ano foi ‘arrumar a casa’ e 
pôr tudo em ordem, colocando estes equipa-
mentos na via subterrânea”, explicou fonte 
da associação, ressalvando a complexidade 
da intervenção, por força da grande exten-
são do terreno. 
“Só para se ter uma ideia, estão a ser utiliza-
dos cerca de seis mil metros de tubagens”. 
A obra seguinte será a recuperação da uma 
casa existente no terreno, com intuito de 
criar um bar/restaurante à beira-mar, com 

uma esplanada e churrasqueiras. 
“Não deverá estar concluída a tempo desta  
edição do festival, mas, para o próximo ano, 
contamos que já esteja operacional”.  
Para além das habituais barraquinhas, este 
ano haverá um espaço dedicado a uma 
exposição alusiva aos 1 anos de festival, 
onde o visitante poderá viajar no tempo, 
recordando os nomes que passaram pelos 
palcos do Santa Maria Blues. 

Quanto a horários, o recinto e o restaurante 
abrem portas pelas 1 horas. O arranque do 
festival acontece pelas h.  
O preço dos bilhetes para não-sócios é de 1 
euros por dia e  euros por três dias.  
Para sócios, oito euros por dia e 1 euros 
pelo ingresso geral. A Atlanticoline volta a 
apresentar um pacote especial:  Blues 
Oriental ( euros por  dias e  euros por 
) e o Blues Central (11 euros por  dias).

D  ALOJAMENTOS 
HOTÉIS 
Mar e Sol *** 

  
Hotel Charming  
Blue Casa dos Monteiros **** 

 1 / 1 
Hotel Santa Maria *** 

  
Hotel Colombo **** 

  
Pousada da Juventude  
de Santa Maria 

  
 
ALOJAMENTO EM ESPAÇO RURAL 
Casa de Almagreira 

  / 1 
Casa do Norte 

 1 

Quinta do Monte Santo 
  / 1 / 

 
Casa do Oleiro 

  
Casa da Lapa 

 1 
Casa de São Pedro 

  
Quinta de São José 

  
Casa da Avó 

 11 /  
Casa dos Tomarinhos 

 1 
Casa da Amora 

  
Casa do Mar 

  
 
 

ALOJAMENTO LOCAL 
Casa de Hóspedes Anne Margrit 
Steiner 

  
Casa de Hóspedes José Fontes 
Sousa 

  /  
Casa de Hóspedes Mirco 
Marckwardt 

  / 1 
Pensão Francisca 

  
Casa de Hóspedes Robert Paul 
Michael Minderlein 

  
Casa de Hóspedes Beate 
Herrmann 

  
 
 
 

V  GASTRONOMIA 
RESTAURANTES 
Bar dos Anjos 

  
Hotel Santa Maria 

  
O Grota 

 1 
Os Marienses 

  
O Pipas 

  /  
Rosa Alta 

  
Hotel Colombo 

  
O Concorde 

  
Flor da Maia 

 1 

Estacionamento

Bilheteira

Merchandise

WC

Restaurante

Senhas

Bar

Gin’s

Heineken

Artesanato

Sobremesas

Malassadas

Caipirinhas

Cafés

Blues Chillout

Saída de Emergência
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Da aventura pelos trilhos 
à descoberta do mar profundo
Enquanto não chega a hora de rumar ao festival, aproveite para tirar partido 
dos encantos da ilha do sol. No mar ou em terra, há muito onde se render

Para os apreciadores do contacto com a natu-
reza, Santa Maria oferece percursos fascinan-
tes, seja pelo interior da ilha, seja junto à 
costa. Para os mais resistentes, o Grande 
Trilho, que percorre toda a ilha numa extensão 
de  quilómetros, pode ser uma boa opção 

para descobrir muitos dos 
tesouros mais bem guar-

dados de Santa Maria. 
Precisará, no entan-

to, de mais de um 
dia para concluir 
o trajeto. 
Já se pretender 
um percurso 

mais curto, quatro 
quilómetros basta-

rão para conhecer os 
encantos da rota que 

liga a freguesia de Santo Espírito ao lugar da 
Maia, na zona sudeste da ilha. Claro está que 
tem sempre a possibilidade de percorrer Santa 
Maria em passeios de carro ou jipe, por conta 
própria ou em roteiros adaptados ao seu gosto 
pelos operadores turísticos.  
Na vasta lista de atividades para preencher o 
dia até chegar ao momento de desfrutar da 
música e do festival, inclui-se ainda a prática 
de BTT, paintball ou canyoning.  
Já os amantes do mergulho, têm nas águas 
cristalinas que envolvem a ilha, uma  oportuni-
dade única de se aventurarem em zonas prote-
gidas, com jamantas, tubarões-baleia, tuba-
rões-azuis e dezenas de outras espécies mari-
nhas. Se só pretender usufruir do mar, relaxa-
do numa toalha, saiba que existem cinco 
praias de areia branca e águas cristalinas ao 
longo da costa mariense.

Explore Santa Maria

O Paquete 
  / 1 

Praia Formosa 
 1 / 11 

Mesa d’oito 
 1 / 11 

 
CASAS DE PASTO 
O Jorge 

  
A Lanchonete 

  
 
SNACK-BAR E PUB’S 
Blue Marlin Bar 

 1 
Central Pub 

 1 /  
Docas Bar 

  
 

Garrouchada 
  

Pub & Grill  
  

Sol da Manhã 
 1 /  

Tropical Fast Food 
 1 /  

 
 

d  VIAJAR 
RENT-A-CAR 
Rent-a-car Ilha do Sol 

   1 /  
Rent-a-car Autatlantis 

    
Rent-a-car Ilha Verde 

    / 1  1 
 
 

TRANSPORTES PÚBLICOS 
TSM – Transportes de S.ta Maria 

    11 
 
TÁXIS 
Praça de Táxis de Vila do Porto 

   1 /    
 
 
 

I  ATIVIDADES 
Manta Maria 

  1 / 1 / 
 
Paralelo  

   / 111 
Dollabarat Sub 

  11 
 
 

SMATUR 
  1 / 1 

Bootlá – Natureza & Aventura 
  11 /  / 

 
Ilha do Sol Tours 

  11 
Golden Sail – Azores Yacht 
Charter 

   /  
ParaisoRadical, Lda 

   /  
Wahoo Diving 

  1 
ILHA A PÉ 

   
Bei Bei Tours – Passeios Turísticos  

  1
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Promovido pela associação ”Os Amigos da 
Maia”, este festival tem trazido à ilha de 
Santa Maria música que retrata as origens, a 
memória viva, as vivências, a identidade de 
um povo, bem como os instrumentos e as 
sonoridades, transpondo-as para a contempo-
raneidade.  
Este ano, sobem ao palco, no dia  de julho, 
Enraizarte, Toques do Caramulo e o Dj 
“Cheganahora”, com sonoridades de folk pro-
gressivo e pneumático. 
No dia seguinte, é a vez de Torga e  1Krauss. 
O Dj da última noite será anunciado breve-
mente, assim como, outras bandas que inte-
grarão um programa onde está incluído um 

Maia Folk na primeira 
sexta-feira de julho
A XII edição do Festival Maia Folk tem regresso marcado à pitoresca baía nos  
dias  e  de julho, prometendo, uma vez mais, música com identidade e cultura, 
num ambiente intimista que, ano após ano, cativa mais e novos apreciadores

workshop de danças do mundo. Diana 
Azevedo irá ser a orientadora e o workshop 
decorrerá entre os dias  e  de julho. 
Uma das grandes mais valias do Maia Folk, 
para além do enquadramento paisagístico da 
baía, é a envolvência criada pelos seus mora-
dores, no que à dinâmica do festival diz res-
peito. Aliás, há mesmo quem aponte os habi-
tantes da Maia como a alma e a essência do 
Maia Folk. A prová-lo está a interação entre 
residentes e festivaleiros, não só durante os 
momentos musicais, mas também no ambien-
te criado ao longo do dia, seja no usufruto da 
zona balnear, seja no decurso das atividades 
de cariz desportivo ou lúdico do programa. 

Outros festivais 

De  a  de agosto, todos os caminhos vão 
dar à praia Formosa, na freguesia da 
Almagreira, para mais uma edição da Maré de 
Agosto, o mais antigo festival português em 
continuidade.  
O certame arranca com o hip hop da jovem 
sueca Yarah Bravo e segue com o contador de 
histórias (griot) guineense Djeli Moussa 
Condé. A primeira noite do festival será ainda 
marcada pelo reggae dos americanos 
Groundation, que apresentam o seu novo 
álbum em Santa Maria.  
O encerramento estará a cargo de OKA, banda 
australiana que trará à ilha do sol uma fusão 

Maré na praia Formosa 
a partir de  de agosto
Camané, Orlando Julius & The Heliocentrics, Groundation, Djeli Moussa 
Condé, Yarah Bravo, Ronda da Madrugada, Dubioza Kolektiv,  OKA e Olive 
Tree são já alguns dos nomes confirmados para a edição XXXIV do festival 

de house, big beat, reggae-dub, roots, jazz e 
world music. 
O segundo dia abre com o fado do português 
Camané. Segue-se o saxofonista e cantor nige-
riano Orlando Julius, considerado um dos pio-
neiros do afrobeat, acompanhado pela sua 
banda The Heliocentrics, e os Ronda da 
Madrugada, de Santa Maria, que estão a 
comemorar  anos de folk/rock.  
Para a última noite, faltam ainda confirmar 
dois nomes. Garantida está já a presença de 
Dubioza Kolektiv, com a música dos balcãs, e, 
dez anos depois, o regresso à Maré dos portu-
gueses Olive Dance.

Açores magazine
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