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“Online”
“Homenagem aos Açores”
Os Açores, oficialmente designados por Região Autónoma dos Açores, são um arquipélago transcontinental e
um território autónomo da República Portuguesa, situado no Atlântico nordeste, dotado de autonomia política e
administrativa consubstanciada no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.
A sua localização na zona central do Atlântico Norte, fez com que as ilhas açorianas constituíssem durante séculos
uma autêntica encruzilhada nas rotas transatlânticas.
Sendo a agropecuária uma das principais fontes de rendimento da região, o leite fresco é a principal matéria-prima
usada pela indústria de transformação que tem no queijo, na manteiga, no leite pasteurizado e em pó os principais
produtos de exportação daí derivados. A carne de bovino é outra mais-valia da economia açoriana sendo exportados carne de elevada qualidade para a Madeira e Portugal continental. No mercado regional há ainda produção/
criação aviária e suína.
Constituindo um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e do turismo activo, a oferta actualmente existente em termos de golfe, da observação de cetáceos, percursos pedestres, do "big game fishing", do mergulho,
bem como a qualidade das suas unidades hoteleiras a par das unidades existentes em Turismo em Espaço Rural, e
das facilidades para o turismo de congressos e incentivos e turismo de cruzeiro são a garantia de uma férias inesquecíveis.
A cultura do chá, a manufactura de charutos, as lagoas únicas, a gastronomia, a afabilidade dos açoreanos ou o
vulcanismo, são apenas algumas das facetas que tornam os Açores num destino único e diferente.
Pesquisa na Internet
Nove pérolas brilhando
Ao colo do mar atlântico
Nove sereias dançando
Com seu lindo par romântico.

SANTA MARIA, a rainha,
Dourada de mais encanto…
Da Mãe que é tua e minha
E de quem lhe reza tanto.

Açores

AÇORES, um mar de rosas,
Num leque tão colorido
Ilhas de amor, espantosas,
Solar do verso sortido.

CORVO chega de mansinho
Alado de esperança
Vai marcando o caminho
Com seus ares de bonança.

Rosa Silva (“Azoriana”)
Pôr-do-sol ilhéu
29 de Maio de 2009

As FLORES tão variadas
Enfeitam o seu vizinho:
Cores lindas, perfumadas
Nos atraem pró seu ninho.

Dourada, linda paisagem,
Numa silhueta muda
No seio que se desnuda
Na ilha de alta miragem.

FAIAL de velas ao vento,
Na marina do desejo;
Nas palavras de um momento
Vi o vulto do teu beijo.

O Pico é ilha de sonho,
Com a de São Jorge à ré,
Que lhe beija o vasto pé
Num leito assaz risonho.

O PICO tão altaneiro
De promessas ao luar;
Coroado em Janeiro
Pelo gelo a brilhar.

A ilha é...

SÃO JORGE, o cavaleiro,
Um dragão adormecido,
De queijos é pioneiro
De cascatas conhecido.

Bordado lilás de marés na fachada,
Cantinho de versos, solar de cantigas,
Um céu de magia no peito aninhada,
Canção de amor que no sonho me abrigas.

GRACIOSA, flor menina,
Alva pomba a esvoaçar.
Uma ilha feminina
Bela aurora a navegar.

A Ilha é o perfume da terra lavrada
Que cai no regaço das rimas amigas;
É mar que abraça uma pedra murada
No cais da saudade de vozes antigas.

TERCEIRA, ilha taurina
De rimas e arraiais,
Festiva, lilás, divina,
Primavera dos jograis.

A ilha é a alma dos bravos ilhéus,
Das festas, folguedos e da Romaria:
Eu creio que é bela e filha dos céus.

SÃO MIGUEL o bom Arcanjo,
De verdes engalanado,
De lagoas, belo arranjo
Que faz sonhar acordado.

A linda Terceira é um manto de cores
De Cristo Jesus e da Virgem Maria...
Merece ser o coração dos Açores!
Rosa Silva ("Azoriana")

Risonha a dança do mar
Que é berço de mil golfinhos
Recheados de carinhos
De quem os pode avistar.
Mar e Sol em harmonia
Passeiam à cabeceira
Da vistosa ilha Terceira
Que é a estrela guia.
Rosa Silva ("Azoriana")

