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Lagoa das 7 cidades nos Açores
• A Lagoa das Sete Cidades, situada na Ilha de São Miguel, é 

um dos mais famosos locais do Arquipélago dos Açores.
•

O maior lago de água doce dos Açores, situado nas 
crateras vulcânicas que formam a Ilha, sendo constituído 
por duas lagoas (a Lagoa Verde e a Lagoa Azul) que aqui 
promovem um cenário de beleza extrema.
A Lagoa, cuja profundidade máxima atinge os 33 metros, e 
o comprimento máximo de 4,2 quilómetros, está rodeada 
de verdes campos de cultivo, e tem belíssimas encostas 
escarpadas que lhe conferem um ambiente diferente de 
todas as outras paisagens.



Lenda da Lagoa das 7 Cidades
A Lenda conta-nos que os reis tiveram uma filha, e que
esta gostava de passear pelos campos. Certo dia, a
princesa encontra um pastor e começam a conversar, quase
toda a tarde das coisas da vida, e viram que gostavam das
mesmas coisas. Dessa conversa, demorada, veio a nascer o
amor. No entanto a princesa já com o destino traçado pelos seus
pais, tinha o casamento marcado com um príncipe de um reino
vizinho. E quando o seu pai soube desses encontros com o pastor
tratou de os proibir concedendo-lhe no entanto um encontro
derradeiro para a despedida.

Quando os dois apaixonados se encontraram pela última vez,
choraram, e choraram tanto que junto aos seus pés foi aos
poucos crescendo duas lagoas. Uma das lagoas, com águas de cor
azul, nasceu das lágrimas derramadas pelos olhos também azuis
da princesa. A outra, de cor verde, nasceu das lágrimas
derramadas dos olhos também verdes do pastor.



Crítica Pessoal:
Escolhi fazer este trabalho sobre a Lagoa das 7
Cidades, porque achei o título interessante e
também por ser património português. Referi que a
Lagoa tinha uma lenda, porque quando estava a
pesquisar achei interessante acrescentar esta
informação. Retirei estas informações de vários sites.
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