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ILHA DE SÃO MIGUEL

O Centro de Interpretação da Cul-
tura do Ananás (CICA), instalado 
no centro histórico da freguesia de 

Fajã de Baixo – considerada a “capital do 
ananás dos Açores” –  responde ao impe-
rativo de se fixar a memória histórica desta 
atividade e de promover o aproveitamento 
turístico das suas características únicas, 
ancorando nesta localidade suburbana de 
Ponta Delgada a visita turística, não apenas 
à exposição permanente, mas também às 
plantações. 

Trata-se de um espaço que nos conta 
a história da cultura do ananás de forma 
atrativa, tendo como missão valorizar e 
divulgar os nossos valores e tradições.

No espaço expositivo os visitantes po-
derão fazer uma “viagem” pela história do 
ananás, e conhecer os factos e a evolução 
tecnológica que levaram à obtenção do 
“melhor ananás do mundo”.

Estão disponíveis informações relativas 
ao conhecimento das fases do ciclo produ-
tivo do ananás, do tecido empresarial que 
caracterizou a sua economia, das persona-
lidades históricas, da gastronomia, entre 
outros aspetos.
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ILHA DE SÃO MIGUEL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 
CULTURA DO ANANÁS/ PINEAPPLE 
CULTURE INTERPRETATION CENTRE 
OPENING TIMES:

01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a sábado | feriados > 10h00 - 13h00 | 
13h30 - 17h00
encerrado > domingos | segundas | 1 janeiro | 
terça Carnaval | domingo Páscoa | 25 dezembro

01 ABRIL - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
encerrado > domingo Páscoa

A entidade gestora reserva-se o direito de fechar 
o estabelecimento, conforme as condições 
meteorológicas.

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Tuesday to Saturday | Holidays > 10h00 - 13h00 
| 13h30 - 17h00
Closed > Sundays | Mondays | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 25 December

01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
Closed > Easter Sunday

The management entity reserves the right 
to close the establishment, according to the 
weather conditions.

Centro de Interpretação da Cultura do Ananás

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/  
GUIDED TOURS
Mediante marcação prévia.
Duração da visita: 30 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 10
By appointment 
Tour duration: 30 minutes
Number of people per tour 4 - 10

PREÇOS/ PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 1,50 €
Adulto (15 - 64 anos): 3,00 €
Sénior (+ 65 anos): 1,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 6,00 €
Residentes na RAA: Grátis

Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 1,50 €
Adult (15 - 64 years old): 3,00 €
Senior (+ 65 years old): 1,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 6,00 €
Resident of the Azores*: Free

*Upon presentation of the Citizen Card.
Children up to 12 years of age must be 
accompanied by an adult.

CONTACTOS/CONTACTS
Morada/Address: Rua Direita 124, Fajã de 
Baixo, 9500-448 Ponta Delgada
Telefone/Phone: (+351) 296 383 026
E-mail: pnsmiguel.centroananas@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
37°45′27.152″ N | 25°38′56.91″ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
A partir das Portas do Mar, na cidade de Ponta 
Delgada, com a marina à sua esquerda, siga 
norte para a Rua de São Pedro e vire à direita 
na Rua dos Clérigos. Continue em frente para 
a Rua Doutor José Bruno Tavares Carreiro e 
avance até à Rua Eng.º José Cordeiro (antiga 
Calheta). Aí vire à esquerda em direção à Av. D. 
João III e depois à direita em direção à Rua das 
Laranjeiras. Na rotunda, siga pela primeira saída 
e vire à esquerda em direção à Rua Direita da 
Fajã. No final desta rua encontrará o Centro de 
Interpretação da Cultura do Ananás, em frente à 
Igreja de N. S.ª dos Anjos.  

Leaving from Portas do Mar, in the city of Ponta 
Delgada, with the marine on your left, head north 
to Rua de São Pedro (street) and turn right at 
the Rua dos Clérigos. Continue straight through 
Rua Doutor José Bruno Tavares Carreiro and 
Rua Eng.º José Cordeiro (previously known as 
Calheta). Here turn left towards Av. D. João III 
(avenue) and then turn right towards Rua das 
Laranjeiras. At the roundabout, take the first 
exit and turn left towards Rua Direita da Fajã. 
At the end of this street is the Pineapple Culture 
Interpretation Centre, opposite the Church of 
Nossa Senhora dos Anjos. 


