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Lagoa das Sete Cidades
As Lagoas Azul e Verde ocupam
actualmente parte da caldeira das
Sete
Cidades,
uma
depressão
vulcânica com um diâmetro médio de
5 km e uma altura máxima de 400 m,
nas proximidades do marco geodésico
dos remédios.
Esta depressão é uma caldeira de
subsidência, formada por colapsos
sucessivos do topo da montanha, o
primeiro dos quais terá ocorrido há
cerca de 21 000 anos (Queiroz, 1990),
com o abatimento sobretudo do sector
Norte da depressão.
(…)
In, Lagoas e Lagoeiros da Ilha de São Miguel, J. P. Constância, T. J. Braga, J. C. Nunes, E. Machado
& L. Silva, Ponta Delgada, Amigos dos Açores - Associação Ecológica, 2ª edição, 2000

*******************************

Motivos Fotográficos a Explorar
1. Paisagem
O cenário imenso e etéreo que se vislumbra nas Sete Cidades oferece múltiplas opções
fotográficas. Há que desfrutar o silêncio a aproveitar as condições climatéricas.
As grandes paisagens que morrem a alguma parte hão-de ir ter... Deus colocou-a aqui,
delicada e virgem, no fundo desta cratera tremenda, entre o fogo e o caos; rodeou-a de
solidão e de montes: pôs-lhe à volta, para a defender, o mar. Mas sente-se que tem saudades
e tenta quebrar o encanto: envolta em névoa ligeira, sonha, flutua e queda-se um pouco triste:
quer ser ainda mais aérea - vai estremecer, desaparecendo no éter...
Raul Brandão - As Ilhas Desconhecidas
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2. Flora
A flora da zona litoral apresenta diversas espécies. Destacamos aqui algumas espécies que se
podem ver, entre outras, nesta altura do ano nas margens das Lagoas das Sete Cidades.
(as hiperligações que indicamos poderão ajudar a identificar o motivo)
Azálea - Rhododendron indicum
Azeda - Oxalis pescaprae
Camélia - Camellia japonica
Carqueja – Ulex europaeus
Faia - Myrica faya
Groselha – Elaeagnus umbella
Louro – Laurus azorica
Papiro - Cyperus papyrus
Perpétua silvestre - Pseudognaphalium luteoalbum
Piracanto - Pyracantha angustifolia
Queiró - Calluna vulgaris
Trevo-da-índia – Oxalis purpurea
Urze – Erica azorica

3. Avifauna
A Avifauna da zona litoral é rica e variada. Destacamos aqui algumas espécies, entre outras,
que se podem ver nesta altura do ano nas margens das Lagoas das Sete Cidades.
(as hiperligações que indicamos poderão ajudar a identificar o motivo)
Alvéola-cinzenta – Motacilla cinerea
Arrábio – Anas acutta
Bico-de-lacre – Estrilda astrild
Estorninho – Sturnus vulgaris
Estrelinha – Regulus regulus
Gaivota-de-patas-amarelas – Larus michahellis atlantis
Galeirão – Fulica atra
Garça-real – Ardea cinerea
Marrequinha – Anas crecca
Negrelho – Aythya marila
Negrinha - Aythya fuligula
Pato-colhereiro – Anas clypeata
Pintassilgo – Carduelis carduelis
Pisco-de-peito-ruivo – Erithacus rubecula
Tadorna – Tadorna tadorna
Tentilhão dos Açores - Fringilla coelebs moreletti
Zarro – Aythya ferina
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