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ESPECIAL

LAGOS
lazer nos
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CONHEÇA ALGUNS 
LOCAIS DE PASSEIO 
COM LAGOS QUE 
SÃO VERDADEIROS 
REDUTOS DE 
LAZER, IDEAIS PARA 
APRECIAR AVES 
E PEIXES, FAZER 
UM PIQUENIQUE, 
ANDAR DE CANOA, 
CAIAQUE OU 
PEDALINHO, PESCAR 
OU SIMPLESMENTE 
CONTEMPLAR 
A PAISAGEM NA 
RMVALE.

Vanessa Menezes
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ESPECIAL

O Parque Ecológico Nelson Lorena possui 
quatro lagos. Um dos principais atrativos 
é o passeio de pedalinho. No parque 
também há um vagão de trem destinado 
a eventos culturais. A atração ocupa uma 
área de 15.230 m2 com total infraestrutura 
para divertir toda a família. 

CACHOEIRA
PAULISTA

Foto: Aniello de Vita
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No Parque de Capivari está localizado o mais famoso e visitado 
lago da cidade, que foi revitalizado em agosto deste ano e em 
toda a sua margem foi criado um passeio, transformando a área 
em um local de contemplação e caminhada. Um dos cartões 
postais da cidade, o Pedalinho, que por muito tempo era em 
formato de cisne, ganhou novos equipamentos e agora está em 
formato de caravelas, que permitem o passeio de famílias inteiras 
e pequenos grupos de amigos pelo lago. 

CAMPOS DO
JORDÃO

Foto: Bruno Farias
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ESPECIAL

CUNHA
Local de lazer e descanso para toda a família, 
o Parque Lavapés possui um belíssimo lago em 
meio a muita natureza, rodeado por um extenso 
gramado, ideal para contemplação.

Foto: Ken Chu
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Local ideal para quem gosta de interagir com o 
meio ambiente, o Bosque Municipal de Cruzeiro 
possui um lago que atrai muitos visitantes para 
piquenique e para observar as belas paisagens. O 
local ainda conta com opções de trilhas em meio à 
Mata Atlântica.

CRUZEIRO
Fo

to:
 Ke

n C
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ESPECIAL

O lago do Recanto Santa Bárbara fica 
em meio a uma belíssima paisagem 

formada pela floresta nativa. A 
estrutura do local proporciona 

momentos únicos de contato com 
a natureza, com passeios de canoa, 

caiaque e pedalinho aos finais de 
semana e feriados.

JAMBEIRO
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NATIVIDADE
DA SERRA

Para contemplação, o 
Mirante de Natividade 

da Serra apresenta 
uma das mais belas 

vistas da cidade. De lá 
é possível contemplar 

o lago formado com 
o represamento 

do Rio Paraibuna e 
Paraitinga, além da 

vista dos morros da 
Serra do Mar.

Localizado ao pé 
da Serra do Mar, o 
Pesqueiro e Pousada 
Mandizeiro oferece 
um lago ideal para 
pesca de barranco. O 
local ainda conta com 
piscina, playground, 
chalés e churrasqueira. 

PARAIBUNA

Foto: Aniello de Vita

Foto: Aniello de Vita
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ESPECIAL

Para quem gosta de pesca, o 
Pesque Truta Ribeirão Grande 
oferece lago com escorredor 

natural e restaurante com extensa 
variedade de pratos de truta. 

PINDAMONHANGABA

Foto: Aniello de Vita
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SÃO BENTO DO
SAPUCAÍO lago mais visitado da cidade fica 

no Ecoparque Pesca na Montanha, 
um complexo de lazer com total 
infraestrutura para entreter toda 

a família. O local oferece lindos 
pesqueiros com trutas, parque, 

cavalos para montaria, trilhas de 
bicicleta e tirolesa. 

O Hotel Porto da Bocaina fica em uma região 
privilegiada, em meio às Serras da Mantiqueira 
e Bocaina e às margens do lago da represa do 
funil, que oferece paisagens espetaculares. 

SÃO JOSÉ DO
BARREIRO

Foto: Aniello de Vita

Foto: Ken Chu
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ESPECIAL

SÃO JOSÉ DOSCAMPOSO lago mais extenso fica no Parque Municipal Roberto 
Burle Marx, mais conhecido como “Parque Cidade”. 
No local se encontram outros lagos e ilhas artificiais 
que compõem a belíssima paisagem composta por 
jardins, palmeiras imperiais, bosques e alamedas.  Já no 
Parque Santos Dumont se encontra, além do famoso 
lago com patos e outras belas aves, um lindo lago de 
criação de peixes em meio ao jardim japonês.

Para uma caminhada na beira do lago o melhor lugar em 
Tremembé é o Horto Municipal, verdadeiro refúgio para 

quem gosta da natureza. O passeio é diversão garantida aos 
adultos e crianças. O espaço oferece área de piquenique, 

além de espetáculos infantis aos finais de semana. Já para os 
amantes da pesca, o lago do Recanto do Trevo oferece total 

infraestrutura, com restaurante e quadra de vôlei de areia. 

TREMEMBÉ

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Fotos: Ken Chu
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Para apreciar a natureza, 
o Horto Municipal possui 
um lindo lago em meio 
as árvores, plantas e 
flores. Ali também pode 
ser apreciado o mini 
zoológico. g

TAUBATÉ
Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Foto: Aniello de Vita


