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Lagoínha na Freguesia da Serreta
E-mail: silvarosamaria arroba sapo ponto pt (transforme arroba em @ e o ponto em
coloque tudo seguido

.e

MSN: rosadasrimas arroba hotmail ponto com (transforme arroba em @ e o ponto em
e coloque tudo seguido)
Telemóvel: PT Pessoal nove, dois, sete, quatro, zero, oito, sete, dois, quatro.
Telefone: dois, nove, cinco, três, três, três, três, dois, três.

.

BIOGRAFIA da AZORIANA
Rosa Maria Correia da Silva nasceu às 13:00 de 01/04/1964, na Canada da Vassoura,
freguesia da Serreta, concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores.
Filha de Carlos Cândido (*1929+2001), natural da freguesia de Santo Amaro, concelho
de S. Roque, ilha do Pico, do arquipélago dos Açores e de Matilde Rosa Cota Correia
(*1940+2003), natural da freguesia da Serreta, concelho de Angra do Heroísmo, ilha
Terceira, do arquipélago dos Açores. Residente em S. Carlos, freguesia de S. Pedro, do
concelho de Angra do Heroísmo, Terceira, Açores.
Completou o ensino secundário e começou a trabalhar em meados de 1982, no GAR
Gabinete de Apoio à Reconstrução até ingressar, a 08/02/1985, numa Secretaria do
Governo Regional, até à corrente data.
A 09/04/2004 iniciou o seu blogue. Tem muitos escritos que foi divulgando ao longo dos
anos em páginas que já não estão ativas mas mantém uma cópia das mesmas. Também
já colecionou alguns dos escritos no blogue para memória futura.
Colaborou na criação de alguns blogues e sítios, principalmente o blogue de “Futebol,
Gente e Toiros”.
Membro efetivo da AVSPE Academia Virtual Sala de Poetas e Escritores, fundada por
Efigênia Coutinho. É confrade em “Os Confrades da Poesia”, de Pinhal Dias e São Tomé,
com início nos finais de 2010.
Tem um gosto especial pela cultura popular terceirense e o seu encanto é versejar com a
inspiração de Miravento (pseudónimo). Grande parte dos seus artigos são instantâneos
e alguns foram traduzidos para inglês por Katharine F. Baker do sítio
http://www.inolongerlikechocolates.com/author_translators.htm, da Universidade de
Pittsburgh, Pennsylvania, EUA. Outros foram publicados em jornais diários locais “A
União” (fora de funcionamento), Diário Insular e na Tribuna Portuguesa, quando era
diretor José Ávila, Modesto, E.U.A. e no Fri-Luso, de Jorge Vicente, sem continuidade.
Participou no programa "Atlântida" - da RTP Açores, em Praia da Vitória, a 16/08/2008,
a convite de Sidónio Bettencourt;
Nos “Biscoitos - Bagos d'Uva”, blog, a 04/04/2009;
No programa 35 anos RTP Açores
http://ww1.rtp.pt/acores/?article=16337&visual=22&tm=28 - episódio 14 - Serreta, a
12/08/2010, a convite de Vasco Pernes;
Nas “Ondas de Música", em http://acordosom-rca.blogspot.com/2009/07/08.html RCA/2010, a convite de Hildeberto Franco, a 21/08/2010, entre outros.
Cantar ao desafio continua a ser aliciante desejo e foi realidade. Graças ao incentivo do
amigo da cultura popular, Luís Bretão / outros amigos da Cantoria, e em memória de
seus pais, em particular da sua mãe que era entusiasta pela Cantoria, Pezinho e Carnaval
da ilha Terceira:
Cantou num bar da Vinha Brava e da Vila Nova, a 09/08/2010;
Na Homenagem ao Charrua a 14/08/2010, dia da freguesia das Cinco Ribeiras;

Num palco improvisado no exterior na Rua dos Moinhos, na freguesia da Agualva, a
21/08/2010 e em Setembro de 2011;
No Retiro dos Cantadores e Tocadores, inaugurado a 1/04/2011, precisamente na
véspera do lançamento do seu primeiro livro;
Pela Festa do Império de S. Carlos 2011 participou na quinta-feira do Pezinho e Cantoria
onde, pela primeira vez cantou ao lado de Maria Clara Costa, a jovem cantadeira da
freguesia do Raminho. Foi um dia memorável em que pediu a Maria Clara para ser a sua
madrinha com boa aceitação por parte desta diva da Cantoria.
Foi editado o livro “Desgarrada de Além-Mar” em coautoria com a poetisa Clarisse Barata
Sanches, de Góis.
Também fez o lançamento do seu primeiro livro, um sonho que viu realizado com a
colaboração de Liduíno Borba, cujo título foi bastante comentado no dia 2 de Abril de
2011, na Sociedade Filarmónica Recreio Serretense: Serreta na intimidade - artigo
3001. Existem, ainda, outros livros não editados sobre outras criações postadas no seu
blogue, cuja "tag" principal é «Da_azoriana».
Já foram editadas duas letras interpretadas por dois cantores:
Canção # 1
Canção #2

Nota especial:
A partir de 15/02/2014, a convite de Euclides Álvares, da Rádio Portugal USA, no
programa «Voz dos Açores», participou com criações inéditas ou já publicadas, na
emissão que intitulou de «Um cheirinho da Terceira», que podia ser ouvida todos os
sábados pelas 20 horas (horário dos Açores), durante algum tempo.
Rimas são o meu solar
Com a bela estrela guia,
Minha onda a navegar
E parar eu não queria
O dia que as deixar
(Ninguém foge a esse dia)
Farão pois o meu lugar
Minha paz, minha alegria.
Rosa Silva ("Azoriana")
Veja-se a lista de sonetos e/ou sonetilhos criados pela autora de novembro de 2005 a
novembro de 2011. A partir dessa data continuou a escrever sonetos e/ou sonetilhos
conforme a inspiração das rimas do coração, não incluídos na contagem.
Contagem específica:
Total desde 15.11.2004 até nov.2011 = 246
Destes foram editados = 42;
Total no Blog Azoriana = 246
Destes, no sítio de Bernardo Trancoso = 125
Não inscritos no sítio de Bernardo Trancoso = 121
Listagem na "tag" http://silvarosamaria.blogs.sapo.pt/tag/soneto_ou_sonetilho do
blog, até nov.2011.
Total por ano:
- 2004 = 6
- 2005 = 61
- 2006 = 30
- 2007 = 12
- 2008 = 58
- 2009 = 15
- 2010 = 26
- 2011 (até novembro) = 38
Total por coletânea:
- Desenho sonetos = 89
- O Blogue da Azoriana = 25
- Onda de Sonetos = 43
- Pétalas da Serretense = 17
- Rosa e rimas do coração = 52
- Um olhar Terceirense = 3

Em livro:
- Serreta na intimidade = 17
Total por natureza:
- concurso = 4
- dedicado = 108
- generalidades = 15
- pessoal = 119
Angra do Heroísmo, 5 de novembro de 2011
Rosa Silva ("Azoriana")

Muitos dos seus escritos vão sendo acautelados pelo amigo dos Açores, nascido e
residente em Lisboa - José Fonseca de Sousa, que a autora considera um Anjo da Cultura
Popular Açoriana.
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Documentário sobre a freguesia da Serreta elaborado por Rosa Silva, correspondente à
página sobre a Serreta.
O blogue: Azoriana / Açoriana

