
 

ROTA 

ANANÁS 

O ananás dos Açores, considerado o rei dos frutos, é o produto ex-libris da Região. É cultivado em estufas 

de vidro utilizando técnicas tradicionais que lhe concedem características específicas e que o tornam 

único no mundo, sendo aplicado fumo e “camas quentes” à base de matéria vegetal e com um processo de 

duração de 2 anos, desde a plantação até à colheita.  

Começou por ser planta ornamental e para consumo apenas das casas mais abastadas, sendo mais tarde 

utilizada para exportação, sobrepondo-se à cultura da laranja que já tinha perdido o seu auge no final do 

séc. XIX trazendo uma nova alternativa de economia para os Açores.  

A Fajã de Baixo, freguesia considerada a “Capital do Ananás”, é local de “passagem obrigatória” em São 

Miguel, por ser surpreendente conhecer a história do fruto e ver de perto todo o seu processo de cultivo, 

desde a plantação inicial até à colheita e sua comercialização. 

Assim, sugerimos o ponto de partida desta rota começando pela visita ao CICA – Centro de Interpretação 

da Cultura do Ananás, de modo a conhecer a história do fruto rei e posteriormente ver as plantações 

visitáveis do ananás ao vivo e conhecer de perto todo o seu processo, terminando com uma degustação 

deste delicioso fruto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso: Pedestre 

Duração: 1h30 

Dificuldade: Fácil  

Tipo de percurso: Linear 

 



 

 

 

 

         

                                            

                               

                        

 

 

 



 

 1       Centro de Interpretação da Cultura do Ananás 

Rua Direita, 124, 9500-448 Fajã de Baixo, Ponta Delgada 
37°45′27.152″ N | 25°38′56.91″ O 

 

 

 

Sugerimos o início deste itinerário no CICA – Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, 

localizado no centro da freguesia de Fajã de Baixo com entradas gratuitas para os residentes da 

Região Autónoma dos Açores. É um espaço que proporciona aos visitantes uma amplitude de 

informações sobre a história da cultura do ananás, tendo como missão valorizar e divulgar a nossa 

identidade local, bem como sensibilizar para a sua preservação e salvaguarda. 

Foi inaugurado a 23 de agosto de 2016 e para além da sala de exposição, possui um auditório e 

uma pequena loja de souvenirs. Este espaço foi outrora uma escola e posteriormente sede da Casa 

do Povo da freguesia.  

O CICA – Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, foi um projeto da Part’Ilha – Associação 

de Cultura e Desenvolvimento Local, AC e atualmente integra a rede de centros ambientais dos 

Açores, geridos pela Azorina, SA.  

 

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

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

 

Após esta primeira paragem, seguimos pela Rua Direita da Fajã em direção ao do Arco e virando 

à nossa esquerda pela Rua do Egipto até à Rua de São João de Deus, onde encontramos uma placa 

indicativa das Plantações Santo António. 

 



 

    2     Plantações Santo António 

Rua José Manuel Bernardo Cabral 4, 9500-450 Fajã de Baixo, Ponta Delgada 
37.756217, -25.642877 

 

 

 

Esta admirável plantação de ananás foi fundada em 1911 e adquirida, nos anos 40, por Manuel 

Bernardo. Atualmente encontra-se na 3ª geração da família. Nesta plantação podem usufruir de 

visitas gratuitas às estufas, de uma pequena loja de souvenirs com produtos derivados do fruto e 

esplanada, na qual poderá desfrutar da tranquilidade do lugar acompanhado por um sumo ou pelo 

fruto rei na sua mesa.  

 

Horários 

Aberto todos os dias 

09:00 às 18:00  

 

 

Por fim, e não menos importante, seguimos pela Rua do Egipto, passando por Santa Rita até às 

Plantações Ananás Augusto Arruda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    3     Plantações Augusto Arruda 

Rua Dr. Augusto Arruda 9500-454 – Fajã de Baixo, Ponta Delgada 
Lat: 37.7632704 Lng: -25.6412955 

 

 

 

Plantação com mais de 100 anos, inserida numa antiga quinta de laranjas, atualmente mantem-se 

propriedade da família do seu fundador, Dr. Augusto Arruda, constituindo uma das mais 

importantes e visitáveis plantações de ananás nos Açores. 

Plantação com entradas e visitas gratuitas e uma loja de souvenirs onde pode adquirir produtos 

confecionados com o ananás, tais como licores e compotas, bem como o produto em fresco, para 

além de artesanato, entre outros.  

Chegamos ao fim do percurso. 

 

Horários 
Aberto todos os dias 

Abril a Setembro das 09:00 às 20:00 

Outubro a Março das 09:00 às 18:00 

 

Referências:  

https://www.ananasesarruda.com/ 
 
https://pt-br.facebook.com/AnanasesSantoAntonio/ 
 
Execução:   

PART’ILHA – Associação de Cultura e Desenvolvimento Local, AC  

Parceria: 

SOLIDARIED’ARTE – Associação de Educação e Integração pela Arte e Desenvolvimento 
Cultural, Social e Local. 

https://www.ananasesarruda.com/
https://pt-br.facebook.com/AnanasesSantoAntonio/

