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O Centro de Interpretação da 
Caldeira Velha é uma estrutura 
vocacionada para a promoção 

do património natural da área classificada 
como Monumento Natural da Caldeira 
Velha, ao abrigo do Decreto Legislativo 
Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, que 
cria o Parque Natural de São Miguel.

O edifício tem, entre outras valências, a 
função primordial de divulgar os intrínsecos 
valores ambientais, permitindo ao visitante 
descobrir “in loco” as especificidades deste 
local de interesse, tornando-o um espaço 
complementar de educação informal, ao 
mesmo tempo que oferece uma vasta rede 
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de recursos e promove uma componente 
turística.

O projeto, da autoria da arquiteta Ana 
Laura Vasconcelos, foi pensado de modo 
a articular as questões funcionais e colma-
tar a ausência de serviços, como é o caso 
de instalações sanitárias, vestiários, um 
espaço informativo, cafetaria, entre outros. 
Concentrado num espaço envolvido por 
uma paisagem natural, o edifício destaca-se 
como um “objeto colocado na paisagem” 
que se adapta à vegetação e pedras existen-
tes, conferindo-lhe uma imagem orgânica, 
mas coerente com o lugar. 

Conceptualmente é um espaço de 
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variados contrastes: entre o claro e o escuro, 
entre materiais leves e pesados, entre a luz 
natural e artificial, o opaco e o translúcido. 
Funcionalmente, dá origem a um percurso 
interno, numa sucessão de espaços: entrada, 
informação, exposição, cafetaria e gift shop 
e sala polivalente. Através de um acesso 
exterior independente, o visitante acede aos 
vestiários e instalações sanitárias. 

Ao nível dos conteúdos e recursos facul-
tados, a exposição prende o visitante pelo 
contraste entre o estático (painéis infor-
mativos) e o dinâmico (molduras digitais), 
conduzindo-o numa viagem pela origem 

vulcânica das ilhas, em específico pelo Vul-
cão do Fogo, pela informação generalizada 
da ilha de São Miguel, no que concerne 
aos geossítios e parque natural de ilha, com 
especial enfoque para os localizados na 
Ribeira Grande, designadamente a área de 
Monumento Natural da Caldeira velha, no 
que diz respeito à biodiversidade, geodiver-
sidade, geotermia e o termalismo. 

Este espaço complementar de educação 
informal convida ainda o visitante a mexer, 
descobrir, procurar e experimentar, pelo 
que disponibiliza recursos ao nível da flora 
e rochas vulcânicas.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL DA CALDEIRA VELHA/ 
CALDEIRA VELHA ENVIRONMENTAL 
INTERPRETATION CENTRE OPENING 
TIMES: 

01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
todos os dias > 09h30 - 17h30*
encerrado > 24 dezembro

01 - 30 ABRIL | 01 - 31 OUTUBRO
todos os dias > 09h00 - 20h00*

01 MAIO - 30 SETEMBRO
todos os dias > 09h00 - 21h00*

*Fecho da bilheteira / última entrada:
Visita - 30 minutos antes do encerramento.
Completo - 1 hora antes do encerramento.

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

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Every day > 09h30 - 17h30*
Closed > 24 december

01 - 30 APRIL | 01 - 31 OCTOBER
Every day > 09h00 - 20h00*

01 MAY - 30 SEPTEMBER
Every day > 09h00 - 21h00*

*Ticket office closure / last admission:
Visit - 30 minutes before closing time.
Full - 1 hour before closing time.

The management reserves the right to close 
the establishment, according to the weather 
conditions.
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PREÇOS/ PRICES:
Bilhete Completo (Visita ao Monumento Natural, 
Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira 
Velha e Poças Termais):
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 4,00 € 
Adulto (15 - 64 anos): 8,00 € 
Sénior (+ 65 anos): 4,00 € 
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 16,00 €
Residentes na RAA: Grátis

Bilhete Visita (Visita ao Monumento Natural e 
Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira 
Velha):
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

Bilhete Complementar (Acesso às Poças 
Termais):
Criança (0 - 6 anos):  Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 2,50 €
Adulto(15 - 64 anos): 5,00 €
Sénior (+ 65 anos): 2,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 10,00 €
Residentes na RAA: Grátis

Cacifos: Existem noventa cacifos para aluguer 
e usufruto dos visitantes que tomam banho nas 
poças termais. Estes podem ser alugados no 
interior do Centro Ambiental, sendo necessário 
efetuar o pagamento de uma caução no valor 
de 5,00 €.

Full Ticket (visit to Caldeira Velha Natural 
Monument, Environmental Interpretation Centre 
and Thermal Pools):
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 4€ 
Adult (15 - 64 years old): 8€ 
Senior (+ 65 years old): 4€ 

Family (2 adults and children up to 14 years old): 16€
Resident in the Azores*: Free

Visit Ticket (visit to Caldeira Velha Natural 
Monument and Environmental Interpretation 
Centre):
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 1,50 €
Adult (15 - 64 years old): 3€
Senior (+ 65 years old): 1,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years old): 
6€
Resident in the Azores*: Free

Complementary Ticket (access to Thermal 
Pools)
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 2,50 €
Adult (15 - 64 years old): 5€
Senior (+ 65 years old): 2,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years old): 
10€
Resident in the Azores*: Free

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

Lockers: There are ninety lockers for rent and 
usage of the visitors who take a bath in the 
thermal pools, which can be rented inside the 
Environmental Interpretation Centre, upon a 
security deposit in the amount of 5,00€.

CONTACTOS/ CONTACTS
Morada/ Address: Estrada Regional da Lagoa 
do Fogo | 9600-590 Ribeira Grande
Telefone/ Phone: (+351) 296  704 649 | (+351) 
296 704 669

E-mail: pnsmiguel.caldeiravelha@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
37°47’3.551’’ N | 25°30’3.161’’ O


