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ILHA DE SÃO MIGUEL

O Centro de Reabilitação de Aves 
Selvagens de São Miguel (CE-
RAS), integra a Rede de Centros 

de Reabilitação de Aves Selvagens dos 
Açores, da qual faz parte mais dois centros, 
um no Corvo e um no Pico. 

O CERAS está diretamente ligado à 
conservação da natureza, lidando com o 
resgate de aves selvagens feridas, debilitadas 
ou em estado de risco e promovendo a sua 
adequada reabilitação, tendo como objetivo 
final a devolução ao habitat natural.

Como complemento essencial à conser-
vação, o Centro contribui para a sensibili-
zação ambiental, de modo a envolver a po-
pulação, nomeadamente o público escolar, 
tendo como foco a divulgação do trabalho 
desenvolvido, a promoção do conhecimen-
to acerca das aves selvagens residentes e 
migratórias do arquipélago, bem como dar 
destaque à sua importância para o equilí-
brio dos ecossistemas.

Visa também participar no estudo cien-
tífico das populações de aves dos Açores, 
através do registo de dados biométricos e 
da recolha de material biológico, de modo 
a colaborar em projetos de investigação 
científica.

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

CONTACTOS/ CONTACTS
Morada/ Address: Quinta de São Gonçalo, 
9500-343 Ponta Delgada
Telefone/ Phone: (+351) 296 654 173
E-mail: parque.natural.smiguel@azores.gov.pt 
Coordenadas GPS / GPS Coordinates: 
37°44’57.857’’ N, 25°39’52.672’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Partindo da rotunda de São Gonçalo, opte 
pela saída para a rua de São Gonçalo (sentido 
oeste) e siga em frente. Após passar pela 
Universidade dos Açores (que se situa no lado 
oposto da estrada) entre à direita nos Serviços 

de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, 
dentro da Quinta de São Gonçalo e, siga em 
frente aproximadamente 150 m onde encontrará 
à direita o edifício do CERAS.

Leaving from São Gonçalo roundabout, exit 
to the São Gonçalo Street (west side) and 
proceed ahead. After passing the Universidade 
dos Açores (University of the Azores - on the 
opposite side of the road), enter, on your right, 
into the Serviços de Desenvolvimento Agrário de 
São Miguel (São Miguel Agriculture Development 
Services), inside Quinta de São Gonçalo and 
go forward about 150 m, where you will find the 
Centre on your right.


