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PATRIMÓNIO CULTURAL

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE

O Centro de Interpretação da Paisa-
gem da Cultura da Vinha do Pico, 
encontra-se instalado no coração 

do núcleo do Lajido de Santa Luzia, tendo 
resultado  da reabilitação de um antigo 
armazém.

Constitui-se como o ponto de partida 
para a compreensão do valiosíssimo patri-
mónio cultural classificado como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO em 
2004.  
Neste espaço, está patente uma exposição 
permanente e um documentário sobre a 
Paisagem da Cultura da Vinha, um local 
para receber exposições temporárias, um 
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espaço comercial, uma área para a realiza-
ção de provas de vinhos e, em exposição, 
um lagar tradicional.

A ida ao Centro possibilita ainda uma 
visita guiada aos “currais” de vinha e de 
figueira, bem como um percurso ao núcleo 
do Lajido de Santa Luzia. Durante o traje-
to, destaca-se ainda a visita aos campos de 
lava, localmente designados por “lajidos”, 
onde podemos percorrer os caminhos que 
a lava trilhou no passado, tendo deixado 
gravado nas rochas, micro relevos de rara 
beleza, onde se instalaram posteriormente 
diversas espécies de flora endémica.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 
PAISAGEM DA CULTURA DA VINHA DA 
ILHA DO PICO/ LANDSCAPE OF THE 
PICO ISLAND VINEYARD CULTURE 
INTERPRETATION CENTRE OPENING 
TIMES:

01 OUTUBRO - 31 MAIO
terça a sexta > 10h00 - 17h00
sábados | domingos > 14h00 - 17h30
encerrado > segundas | feriados* | terça 
Carnaval | domingo Páscoa | 24 e 31 dezembro

01 JUNHO - 30 SETEMBRO
todos os dias > 10h00 - 18h00

*Abre nos feriados: sexta-feira Santa, 25 abril 
e 1 maio > 14h00 às 17h30, exceto se 
coincidem com segundas-feiras.
A entidade gestora reserva-se ao direito 
de fechar o estabelecimento, conforme as 
condições meteorológicas.

01 OCTOBER - 31 MAY
Tuesday to Friday > 10h00 - 17h00
Saturdays | Sundays > 14h00 - 17h30
Closed > Mondays | Holidays* | Mardi Gras | 
Easter Sunday | 24 and 31 December

01 JUNE - 30 SEPTEMBER
Every day > 10h00 - 18h00

*Opens on the following holidays: Good Friday, 
25 April and 1 May > 14h00 - 17h30, except if 
these days are Mondays.
The management company reserves the right 
to close the establishment, according to the 
weather conditions.

Horário de Visita Guiadas/ Guided Visits
Sem horário fixo
Duração da visita: 30 a 45 minutos
Non-schedule visits
Visit duration: 30 to 45 minutes

PREÇOS / PRICES
Bilhete Completo (entrada no Centro com oferta 
de degustação de 1 vinho licoroso): 2€
Bilhete Família (2 adultos com crianças até 
17 anos - entrada no Centro com oferta de 
degustação de 2 vinhos licorosos): 3€
Conhecer o Coração do Lajido (entrada no 
Centro + visita guiada ao Lajido de Santa Luzia 
com oferta de degustação de 1 vinho licoroso): 
7€
Conhecer o Coração do Lajido - Família (entrada 
no Centro + visita guiada ao Lajido de Santa 
Luzia com oferta de degustação de 2 vinhos 
licorosos): 10€

Descontos: Criança (até 12 anos): grátis

Bilhete Completo:
Júnior (13 aos 17 anos): 1€
Sénior (> 65 anos): 1,50€
Cartão Jovem, Interjovem e de Estudante: 1,80€

Conhecer o Coração do Lajido:
Júnior (13 aos 17 anos): 3,50€
Sénior (> 65 anos): 3,50€
Cartão Jovem, Interjovem e de Estudante: 5,60€

Degustação de vinhos apenas para maiores 
de 18 anos com base no Decreto Legislativo 
Regional nº 14/2008/A, de 11 de junho.

Full Ticket (entry to the Centre with tasting of 1 
liqueur wine): 2€
Family Ticket (2 adults with children up to 17 
years old - entry to the Centre with tasting of 2 
liqueur wines): 3€
Knowing Lajido’s Heart (entry to the Centre + 
guided visit to Lajido de Santa Luzia with tasting 
of 1 liqueur wine): 7€
Knowing Lajido’s Heart - Family (2 adults with 
children up to 17 years old - entry to the Centre 
+ guided visit to Lajido de Santa Luzia with 
tasting of 2 liqueur wines): 10€

Discounts:
Child (up to 12 years old): free 

Full Ticket:
Junior (13 to 17 years old): 1€
Senior (> 65 years old): 1,50€
Youth, Interjovem and Student cardholders: 
1,80€
  
Knowing Lajido’s Heart
Junior (13 to 17 years old): 3,50€
Senior (> 65 years old): 3,50€
Youth, Interjovem and Student cardholders: 
5,60€

Wine tasting only for people over 18 years old 
according to the Regional Legislative Decree nº 
14/2008/A, of 11 June.

CONTATOS / CONTACTS
Morada/ Address: Rua do Lajido, Santa Luzia, 
9940 -108 São Roque do Pico
Telefone/ Phone: (+351) 292 207 375
E-mail: pnpico.culturadavinha@azores.gov.pt

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
O Centro localiza-se no núcleo do Lajido de 
Santa Luzia, junto à costa, freguesia de Santa 
Luzia, concelho de São Roque. Fica situado a 
11 km das vilas de São Roque e da Madalena.
O acesso a partir da Madalena poderá ser feito 
por duas vias, a Estrada Regional e/ou a estrada 
junto à costa.
O acesso a partir de São Roque é feito pela 
Estrada Regional.
Em ambos os casos, basta seguir a sinalização 
com a indicação “Lajido”.

The Centre is located at the core of Lajido de 
Santa Luzia, near the coast, Santa Luzia parish, 
São Roque county. It is situated 11km from the 
villages of São Roque and Madalena.
Access from Madalena can be done in two 
ways, the Regional Road and/or the road along 
the coast.
Access from São Roque is done by the Regional 
Road.
In both cases, just follow the signs with “Lajido” 
indication.
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