
Açores magazine

Coordenação: Luísa Couto | Fotografia: Fotopepe, Roberto Moura, Paulo Chaves

    “A capital 
    do blues 
em Portugal”

    “A capital 
    do blues 
em Portugal”



II
 1 de julho de 1

“Quando começamos este festival, em jeito de 
brincadeira, há pouco mais de uma década, não 
pensávamos atingir este patamar… Mas cá esta-
mos: hoje, o Santa Maria Blues já é um festival 
que, na sua categoria, se apresenta como o 
maior de Portugal. E, por isso, não havia margem 
para regredir”.  
António Monteiro, o presidente da associação 
‘Escravos da Cadeinha’, justifica assim o “passo 
em frente” que representou a aquisição de um 
terreno para a realização do festival. 
“Nos últimos anos, em função do crescente 
aumento de público, já havíamos tido a perceção 
que precisaríamos de mais espaço. Por isso, pedi-
mos à proprietária, que tem terreno ao lado, um 
pouco desse espaço para que desse para mais 
umas 1/ pessoas. Acontece que a senhora 
não acedeu e, a um mês do festival, tivemos de 
passar para outro terreno, espaço esse que fazia 
parte do estacionamento e onde uma parcela 
muito significativa era mato. Quando fizemos 
essa passagem, soube que os donos do terreno 
estavam interessados em vender e entrei em 
negociação”, explica. 
Chegado a um preço, era preciso garantir a verba. 
E foi ai que começou a grande batalha da asso-
ciação. “Os ‘Escravos da Cadeinha’ não têm gran-
des rendimentos mas, ao longo dos anos, fomos 
juntando uns trocos. Contudo, precisavamos de 

Festival Santa Maria Blues 
já tem “casa própria”
Associação adquire terreno O crescimento do festival, em notoriedade e 
público, a par da incerteza de um palco garantido a cada edição, levaram a 
que a associação ‘Escravos da Cadeinha’ avançasse para a aquisição de um 
terreno. A direção fala numa nova era para Santa Maria Blues e já perspe-
tiva um ‘up-grade’ em termos de logística para as próximas edições 

Organização

mais algum apoio. Tentei o governo regional, na 
área da cultura e do turismo, mas  nada se conse-
guiu. Só depois de bater de bater à porta da pre-
sidência do governo e da autarquia de Vila do 
Porto é que se conseguiu reunir o montante”. Um 
passo viabilizado pelos sócios da associação que 
terão visto na aquisição de “palco próprio” para o 
festival “ um investimento e, ao mesmo tempo, 
património”, refere António Monteiro. 

“A partir deste ano, o terreno já é nosso, o que 
faz com que já não seja preciso passar pelo sufo-
co de andar com ‘a casa às costas’ ou saber se 
vamos ou não ter de arranjar local alternativo 
para o evento. Podemos trabalhar de outra 
maneira, no sentido de investir em infra-estrutu-
ras e mais qualidade para quem nos visita. Isso 
também nos dá outro ânimo e mais motivação.” 
Motivação para continuar a afirmar o Santa 
Maria Blues dentro e fora de portas, assegura o 
responsável pela associação. António Monteiro 
assegura que já se trata de um festival “cobiçado 
no continente e cada vez mais apetecível nos 
Açores, e nao só por público de uma faixa etária 
depois dos ”. 
“Por incrível que pareça é verdade. No ano passa-
do, na Maré de Agosto, uns miúdos estavam a 
olhar para mim e há um deles que se dirige a mim 
e pergunta se eu era o presidente do Santa Maria 
Blues. Disse que sim e perguntei-lhe porquê. O 
jovem responde-me que os pais falaram tão bem 
no festival que, este ano, ele iria com eles”. 
Conscientes de que o Santa Maria Blues tem tido 
um papel importante na tarefa de incutir o gosto 
por uma sonoridade não muito popular junto das 
gerações mais jovens da ilha (e não só), a associa-
ção ‘Escravos da Cadeinha’ assegura que o esfor-
ço é por continuar a manter a qualidade dos 
músicos e das bandas do certame. “Quem real-
mente aprecia blues, reconhece blues de qualida-
de e é esse esforço que tentamos fazer. Talvez por 
isso, quem vem, regressa e traz amigos. E assim 
vai crescendo o Santa Maria Blues”. 
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Há quem chame Santa Maria a “capital portu-
guesa do blues”. Este festival tem sido, no seu 
entender, um ganho para a ilha?  
Tem sido um ganho inequívoco e que vem cres-
cendo de ano para ano. Já com a mudança do 
espaço, no ano passado, notou-se uma diferen-
ça enorme, permitindo outra disposição e até 
mais conforto. E isso fez com que muitas das 
pessoas que estiveram cá o ano passado, já 
tivessem dado nota de que vão voltar este ano 
e vão trazer outros amigos, sobretudo pessoal 
de São Miguel. Aliás, no ano passado, parecia 
que tínhamos mais micaelenses no recinto do 
que marienses (risos). 
E isso tem reflexos na economia da ilha... 
Sem dúvida. São pessoas que cá permanecem, 
pelo menos, / dias. E não é o tipo de turista 
que cá chega de mochila às costas. É um perfil  
diferente: são pessoas que gostam de comer 
bem, dormir bem e isso acrescenta uma mais 
valia à ilha e um impato económico muito con-
siderável nos restaurantes e na hotelaria.  

Do Blues à Maré de Agosto, passando pelo 
Maia Folk, Santa Maria apresenta três festivais 
distintos mas que vão crescendo ano após ano. 
Qual o segredo?  
Em primeiro lugar, a envolvência das baías 
onde se realizam estes eventos, a que se junta 
o receber amistoso das suas gentes. Depois 
está um aspeto de determinante importância: o 
passar de palavra de artistas a artistas e do 
público em geral, seja pela música, pela gastro-
nomia, pela ilha...   
Sendo um festival pago e que pode implicar 
várias voos e paragens até chegar a Santa 
Maria, será essa conjugação de fatores que fala 
mais alto e que leva a que não abrande o 
número de forasteiros no festival? 
Acredito que sim. Já recebemos gente de vários 
pontos do país. E muitos repetentes. Vejo tam-
bém com muito agrado que, ano após ano, o 
número de jovens no festival também cresce. 
Julgo que a qualidade dos executantes também 
tem tido muita influência na captação desse 

público. Temos tido excelentes guitarristas e 
grandes vozes. Mas, como em tudo, existem 
ainda aspetos que podem e devem ser melhora-
dos, por exemplo, ao nível das acessibilidades.  
Marítimas ou aéreas? 
Sobretudo, as aéreas. Estamos a fazer uma 
campanha de grande envergadura para promo-
ver a ilha no seu todo, usando o que temos de 
mais forte para cá chamar as pessoas, cartaz 
onde se incluem os festivais. Agora, é preciso 
que se promova e facilite a chegada a Santa 
Maria, por exemplo, tirando partido da entrada 
das companhias low cost nas rotas para Ponta 
Delgada. Ora, é a situação dos reencaminha-
mentos da SATA que nos deixa muito preocupa-
dos nesta altura, já que não há qualquer publi-
cidade relativamente ao fato da ligação a uma 
segunda ilha ser gratuita. Isso devia ser  
melhor explicado aos passageiros. Aquele que 
está habituado a viajar e a comprar na internet, 
até pode lá chegar com facilidade mas os 
outros, tenho dúvidas. E a nossa campanha era 
nesse sentido: mostrar que se pode chegar a 
Santa Maria sem pagar mais por isso. Agora é 
preciso ter a garantia de que a SATA lhes garan-
ta lugar de Ponta Delgada para Santa Maria. E 
nesta altura já existem rumores que essa 
garantia não é dada. Faço, por isso, um apelo 
aos nossos governantes para estarem atentos a 
essa matéria. Estou acompanhar de perto a 
situação e a pedir às agências de viagens com 
quem trabalhamos que nos reportem todas as 
situações,  para não nos dizerem que estamos 
mal informados.

“É preciso promover mais 
e facilitar a chegada  
à ilha de Santa Maria”
Presidente da Câmara de Vila do Porto Carlos Rodrigues diz que é 
preciso disponibilizar mais informação sobre a gratuidade dos reen-
caminhamentos, por forma a captar mais forasteiros à ilha do sol
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Num dia pouco solarengo e a pouco mais de 
uma semana de distância de mais uma edição 
do Santa Maria Blues, os Anjos apresentam-se 
ao visitante como o mais tranquilos do recan-
tos.  De sons a ecoar, só mesmo o bater das 
ondas nesta idílica baía mariense... E apesar 
desta ser uma das zonas balneares de referên-
cia da ilha e de já estarmos em pleno mês de 
julho, contavam-se pelos dedos de uma mão 
os aventureiros nos banhos de mar.  
Cenário que permite a Tiago Alves e Francisco 
Silva, uma tarde mais descansada junto às pis-
cinas naturais. Sabem, no entanto, estes dois 
nadadores salvadores que é “sol de pouca 
dura”. Com o tempo a melhorar e com o apro-
ximar do festival, vai-se a tranquilidade e é 

Sons do mundo que  
‘roubam’ a paz dos Anjos 
durante os dias de festival
Conhecida pela sua idílica baía, classificada como Reserva Natural, e 
famosa pelo desembarque de Cristóvão Colombo no regresso das 
Américas, a freguesia dos Anjos transforma-se durante os dias do 
Santa Maria Blues. A população multiplica-se vezes sem conta, desa-
parece a calmaria e novas sonoridades ganham terreno ao silêncio

Envolvimento da 
população da ilha 
no evento cruza 
várias gerações

Apesar de ser a associação ‘Escravos da 
Cadeinha’ a assumir o papel de organizadora 
do Santa Maria Blues, a verdade é que muitos 
outras pessoas, não sócias, se envolvem nos 
preparativos e até no decorrer do certame. 
“Temos entre  a  colaboradores, a custo 
zero. Falamos de miúdos com 1/1 anos, os 
nossos filhos inclusive, até senhoras com mais 
de  anos que fazem questão de participar 

todos anos”, refere um dos membros da dire-
ção dos ‘Escravos da Cadeinha’. 
“Deve ser o único festival nos Açores, e mesmo 
em Portugal, onde que se vê uma colaboração 
desinteressada, transversal a três gerações”, 
acrescenta.  
No caso das senhoras mais idosas, já se tornou 
uma espécie de ritual.  Em regra, são perto de 
três dezenas de voluntárias que se organizam 
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quase preciso “um olho em cada cabelo”, tal é 
a enchente de residentes e forasteiros. “Isto 
fica como não se vê o ano inteiro. Um lugar de 
estacionamento é uma miragem e nas piscinas 
tem de ficar toda gente coladinha”, desabafa. 
Com  anos de idade, Tiago Alves diz ter 
memória do arranque do Santa Maria Blues. 
Confessa-se um apreciador de blues e revela 
que nos dias do festival é com os pais que 
ocupa a primeira fila.  
“Eu e os jovens da minha idade, crescemos a 
aprender a apreciar estas sonoridades, assegu-
ra, frisando que “ano após ano, se vê aparecer 
mais gente, de fora da ilha e até dos Açores”.  
Quanto aos ingredientes que tornam tão ape-
tecível este festival, tanto Tiago como o seu 
colega Francisco, têm dificuldade em encontrar 
resposta. “Acho que é tudo, desde o local, à 
qualidade dos músicos, à comida...” 
Não admira, por isso, que encontrar casa para 
alugar, nas imediações do festival, seja uma 
tarefa praticamente impossível por estes dias. 
“As poucas casas que existem disponíveis para 
esse efeito ficam apalavradas logo no inicio do 
ano”, assegura José Manuel Resendes, marien-
se que, nos meses de verão, divide a moradia 
dos Anjos com resto da família. “Gosto muito 
do ambiente e da correria que o festival traz à 
freguesia para já não tenho genica para gran-
des noitadas”, lamenta.  
Disposição diferente tem Gil Bairros. Tem casa 
em Vila do Porto mas garante que dois dos três 
dias do Santa Maria Blues são passados nos 

Anjos. E porquê, quisemos saber... “Porque 
adoro tudo neste festival: a música, o convívio 
com os da terra e de fora dela…E venho desde 
que começou.” Quanto ao preço dos ingressos,  
 euros pelos três dias, se não for sócio dos 
‘Escravos da Cadeinha”, e 1 euros, se for sócio,  
Gil Bairos diz ser “justo e aceitável”.  
“A qualidade paga-se!”, remata.  
Qualidade que José Ricardo, outro mariense resi-
dente em Vila do Porto, diz estar a crescer de 
ano para ano no Santa Maria Blues. 

“Para mim, é um festival quase tão importante 
como a Maré de Agosto. Julgo que, daqui a pou-
cos anos, estará no mesmo patamar em termos 
de afluência”.  Afluência que mesmo assim já dá 
que mexer no snack bar dos Anjos, o único espa-
ço de restauração da localidade.  
Bárbara Braga, a filha da proprietária, assume 
que o fim-de-semana do festival é um dos mais 
movimentados no que respeita ao negócio. Num 
restaurante  com capacidade  para  pessoas no 
interior, e um pouco mais no exterior, chega a 
servir mais de  refeições em cada dia de fes-
tival. “Mantemos a ementa fixa mas apostamos 
muito no prato do dia. É a forma possível de 
garantir grandes quantidades e não congestio-
nar demasiado a cozinha”, explica Bárbara, que 
também trabalha no restaurante. Ainda assim, é 
preciso mobilizar  todos os funcionários. “Abre-se 
mais cedo, porque há quem saia do festival e 
venha tomar o pequeno almoço. Também se 
fecha mais tarde. A cozinheira fica até à meia 
noite”, acrescenta. E tudo isto, mesmo existindo 
um restaurante no recinto do festival com sabo-
res mais tradicionais. “O Santa Maria Blues mexe 
com tudo, aqui nos Anjos, mas também na ilha. 
Traz o verdadeiro bom turista, que aprecia boa 
comida e um bom vinho”.

para fazer sobremesas caseiras, doces que ofe-
recidos à associação. “Combinam mais ou 
menos a hora trazer os doces e é vê-las rua 
acima, quase em fila indiana, orgulhosas do 
seu trabalho e envolvimento.” 
Um sentido de “festival da comunidade” que 
os ‘Escravos da Cadeinha’ comprometem-se a 
manter, seja na preparação do recinto para o 
festival, seja nos atrativos que servem para lhe 

garantir uma mística própria. Também por 
esse motivo, à semelhança do que aconteceu 
no ano passado, na quinta-feira, irá ter lugar 
um momento de convívio com as tradicionais 
sopas de império. “Queremos reforçar o papel 
da gastronomia mariense. Isto não é só um 
festival de blues. Acaba também por servir  
para mostrar um pouco do melhor que coloca-
mos à mesa”, assegura a organização.
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Há quem ainda guarde bem viva na memória a 
imagem de um festival onde o espaço da anti-
ga fábrica de conservas dava e sobrava para 
todos aqueles que apareciam para ouvir e  
apreciar uma nova sonoridade que se apresen-
tava à ilha de Santa Maria em formato festival: 
blues. Eram tempos em que era possível assis-
tir aos concertos sentados em cadeiras, devida-
mente colcadas diante do palco. Se alguém, 
nessa altura, dissesse aos elementos da asso-
ciação ‘Escravos da Cadeinha’ que um dia, em 
pouco mais de uma década, teriam de multipli-
car várias vezes esses lugares sentados, certa-
mente haveria dúvida na resposta. Mas a ver-
dade é que aconteceu...  Doze anos depois, o 
festival já teve de mudar de ‘casa’ várias 
vezes... E tudo graças ao público que foi cres-
cendo a olhos vistos e pedindo mais espaço. 
Basta uma viagem nos arquivos fotográficos do 
Santa Maria Blues para comprovar essa rea-
liadde. A extensão da moldura humana diante 
do palco foi-se multiplicando e ‘empurando’ 
um pouco mais para trás as cadeiras que, por 

Público e faturação com crescimento 
superior a  por cento ao ano

determinação dos promotores do festival, 
nunca foram banidas do recinto.  
“Colocamos sempre um espaço reservado a 
quem queira continuar a assistir aos concertos 
dessa forma. Não esquecemos que temos 
público na casa dos / anos não consegue 
estar  ou  horas de pé, a assistir a um con-
certo diante um palco. E isso é uma das marcas 
que não abdicamos”, garante a associação. Há, 
cada vez mais, o limar de arestas e pormeno-
res que fazem a diferença na qualidade de um 

festival, desde a música, aos espaços de gas-
tronomia, passando pelas zonas de convívio. 
Uma receita que tem servido para fazer com 
que, segundo os ‘Escravos da Cadeinha’, o fes-
tival tenha crescido, nos últimos anos, a um 
ritmo de  a  por cento em facturação e em 
público. “Obviamente,  isso faz com que cada 
vez mais consigamos trazer bandas com um 
nível de qualidade muito significativo”, justifica  
a organização. Frutos que se colhem graças ao 
trabalho de uma equipa empenhada e de mui-
tos colaboradores. “E a equipa não se resume 
so à direção, mas estas  pessoas que todos 
os anos ajudam a por de pé este festival. 
Existem pessoas, que nem são da direção, mas  
que há anos tiram férias nesta altura para 
poderem ajudar”. Um gosto que vai passando 
de pais para filhos. Por isso, os ‘Escravos da 
Cadeinha’ não têm dúvidas de que o festival 
tem continuidade assegurada. “Acabar o Santa 
Maria Blues?Óbvio que não!A ilha não deixa 
que isso aconteça e o público não permite. 
Crescer, sim… sem margem para dúvidas!” 

Nos últimos anos, o aumento de público no recinto variou entre os  e os  por cento.  
Nesta edição, os ‘Escravos da Cadeinha’ esperam mais de duas mil pessoas no Santa Maria Blues. 
Uma realidade que contrasta com as edições que cabiam na antiga fábrica de conservas  
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Vem dos EUA, sobe ao palco no segundo dia 
do festival é um dos mais respeitados músicos 
e entertainers do mundo. Alvon Johnson é, 
por isso, um dos nomes mais desejados desta 
edição do Santa Maria Blues, com a sua voz 
suave e a sua electrizante guitarra que fazem 
com que os seus concertos sejam 
montanhas russas de sensa-
ções. O reconhecimento 
deste músico americano 
como um dos mais 
emblemáticos ‘blues-
man’ do mundo tem-
se traduzido em inú-
meros prémios. Antes 
Alvon Johnson, subirá 
ao palco Doghouse Sam 
& His Magnatones. Vindo 
da Bélgica, Doghouse Sam 
apresenta-se com uma voz ver-
sátil, sendo um virtuoso da guitar-
ra e da harmónica.  
Outro dos nomes fortes do Santa Maria Blues 
vem de Inglaterra e é detentora do British 

Sonoridades de  países 
em três dias de festival
Dos Estados Unidos a Inglaterra, passando por Portugal e com salto à 
Bélgica, a XII edição do Santa Maria Blues brinda o festivaleiro com uma 
diversidade e complementariedade de sons que prometem surpreender

Blues Awards na categoria de “Best British 
Female Vocalist” em 1 e 11: Joanne Shaw 
Taylor, uma electrizante guitarrista, cujo con-
certo está agendado para sábado. Neste que é 
o último dia do festival, sobem ainda ao palco 

mais sonoridades dos EUA, desta vez com 
“Dwayne Dopsie & The  Zydeco 

Hellraisers”.  
Mas nem só de nomes 

internacionais se faz o 
Santa Maria Blues 
deste ano.  Desta vez 
a escolha de 
Adalberto Ribeiro, o 
produtor executivo 
do festival, com a 

associação ‘Escravos 
da Cadeinha’ recaiu 

sobre dois conhecidos e 
consagrados nomes do blues 

em Portugal para as honras de 
abertura o certame, na próxima quinta-

feira: Bruno Walter & Friends e Maria João 
com Budda Power Blues.  
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Informações úteis

AAbertura do recinto  1h 
Restaurante no recinto/Abertura 1h 
Início do festival  
                         Dia 1 - h 
                         Dia 1 - h 
                         Dia 1 - h 
Preçário: 
                                Sócios       Não Sócios 
  Dia 1                     euros       1 euros 
  Dia 1                     euros       1 euros 
  Dia 1                     euros       1 euros  
   
Pack  dias             1 euros         euros 
 
* As crianças com idade igual ou inferior a 1 
anos não necessitam de bilhete para entrarem 
no recinto do Festival, bastando fazerem-se 
acompanhar de documento de identificação 
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