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sentir e interpretar
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O Centro de Reabilitação de Aves 
Selvagens do Pico (CERAS) tem 
como principal objetivo a recupe-

ração de aves selvagens feridas ou debilita-
das de modo a devolvê-las à natureza em 
segurança. 

O Centro funciona também como pon-
to de divulgação e sensibilização ambiental 
da população, alertando para as boas prá-
ticas de manuseamento de animais feridos 
e dando a conhecer as aves da Região bem 
como as que passam pelo arquipélago.

Com marcação prévia poderá efetuar 
uma visita guiada às instalações do Centro, 
podendo eventualmente observar as espé-
cies que, naquela ocasião, se encontrem em 
recuperação.
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CONTACTOS/ CONTACTS
Morada/ Address: Parque Florestal de Santa 
Luzia, Estrada Regional, s/n, Santa Luzia 9940 - 
128 São Roque
Telefone/ Phone: (+351) 292 644 278
E-mail: parque.natural.pico@azores.gov.pt
Coordenadas GPS/ GPS Coordinates: 
38°32’31.00’’ N | 28°25’42.66’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Partindo da Câmara Municipal da Madalena 
e contornando o edifício pela direita, percorra 
cerca de 150 m até chegar a uma rotunda na 
qual deve sair na terceira saída. Siga mais 100 
m até a um cruzamento na qual deve virar à 
direita, percorra 500 m até a uma rotunda e 
siga em frente na terceira saída pela Estrada 
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Regional Madalena – São Roque. Prossiga pela 
estrada por 8 km até à sinalização freguesia 
Santa Luzia e a 400 m à direita encontra-se o 
CERAS, na Reserva Florestal de Santa Luzia.

Leaving from Madalena Municipal Council and 
going around the building by the right, proceed 
about 150 m until you reach a roundabout in 
which you should come out in the third exit. 
Follow more 100 m until a junction where you 
must turn right, go on by 500 m to a roundabout 
and go straight on the third exit for the Regional 
Road Madalena - São Roque. Follow the road 
for 8 km until the signaling Santa Luzia parish 
and 400 m to the right is the CERAS, in the 
Forest Reserve of Santa Luzia.
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