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Sobre o livro 

Rita, uma jovem que vive com pais separados, visita 
pela primeira vez os Açores na companhia do pai. Le-
vada a conhecer as belezas da ilha onde nasceram os 
seus progenitores, Rita mostra-se deslumbrada com a 
Lagoa das Sete Cidades. De regresso à casa dos avós 
paternos, onde ela e o pai ficam hospedados, convence 
o avô a contar-lhe uma das lendas sobre a famosa 
lagoa. Ao deitar-se e adormecer sob o efeito dessa 
história, Rita projecta num sonho o desejo de voltar a 
ver os pais juntos exactamente naquele local maravi-
lhoso. Segundo a insigne escritora de literatura infantil, 
Matilde Rosa Araújo, a "Lagoa das Sete Cidades é uma 
dessas lendas raras, cujo entrecho canta um hino à 
Natureza e ao Amor. (...) Assírio Bacelar traz-nos esta 
lenda contada às crianças (e não só) com delicado 
entendimento da Infância no seu escutar." 

 

Sobre os autores 

Assírio Bacelar nasceu em 1939. Desde sempre teve 
uma atracção especial pelo livro. Editor desde 1972, tem, 
nessa qualidade, exercido uma acção digna e empenha-
da que se salda pela revelação e publicação de muitos 
autores hoje indissociáveis da nossa cultura. A literatura 
infanto-juvenil está, desde o primeiro momento, nas suas 
preocupações e nessa senda escreve alguns livros. Entre 
os já publicados contam-se O Espantalho às Avessas 
(1992) e A Estrelinha da Manhã (1996), ambos reco-
mendados para leitura pelo IPBL, e traduzidos em língua 
búlgara, e Leonardo e o Papagaio (2006). 

Raquel Pinheiro nasceu em 1976 e vive desde essa 
altura em Oeiras onde a proximidade com o mar e as 
cores do céu sempre a inspiraram. Em 1999/2000 licen-
ciou-se em Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de 
Belas Artes de Lisboa e frequentou também o curso de 
Desenho da Sociedade Nacional de Belas Artes. A partir 
de 2001 iniciou a sua actividade como ilustradora, edi-
tando o seu primeiro livro infantil. Actualmente tem já 
vários livros editados no mercado português e espanhol e 
dedica-se por inteiro a esta actividade. 

Destaques 

• Adaptação para crianças de uma das mais famosas lendas sobre 

a Lagoa das Sete Cidades; 

• Livro totalmente ilustrado a cores com belíssimos desenhos de 

Raquel Pinheiro. 
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