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O Centro de Interpretação da Fajã 
da Caldeira de Santo Cristo foi 
concebido de modo a permitir 

ao visitante conhecer a história geológica, 
biológica, paisagística e humana das Fajãs 
de São Jorge, em especial, das Fajãs da Cal-
deira de Santo Cristo e dos Cubres. O edi-
fício resulta da reconstrução de uma antiga 
habitação e respetivo palheiro, projetado 
pela Arquiteta Ana Laura Vasconcelos, que 
manteve a fachada original e tradicional. 
O palheiro funciona como casa de apoio 
enquanto a habitação é o edifício principal 
que alberga a exposição.

O edifício principal é composto pelo 
rés-do-chão e 1º andar. No rés-do-chão, 
na área de receção, poderá ser adquirido o 
bilhete de acesso ao espaço de exposição, 
bem como comprar recordações, pesquisar 
informação técnica num quiosque multi-
média, desfrutar de uma área de descanso, 
de uma área infantil ou ver a recriação de 
um antigo forno, decorado com réplicas de 
utensílios acompanhadas por uma pequena 
descrição. No 1º andar, na sala de exposi-
ção, o visitante tem acesso à caracteriza-
ção geográfica e geológica da ilha de São 
Jorge, assim como das tipologias das fajãs. 

Esta perspetiva permite a compreensão de 
algumas peculiaridades deste sítio enquanto 
a maqueta do território da Fajã da Caldeira 
de Santo Cristo facilitará a apreensão dessa 
informação. Seguem-se diversos painéis 
sobre as lagoas e ribeiras, a Furna do Poio, 
a flora local, as algas e briófitos e por fim 
os líquenes. Nestes painéis as fotografias 
expostas permitem visualizar, entre outros, 
alguns dos exemplares locais mais comuns. 
Dando continuidade à informação, também 
poder-se-á descobrir e explorar alguns dos 
espécimes mais representativos desta fajã. 
As molduras, dispostas em redor, transmi-
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tem alguma informação essencial sobre 
a geologia, a flora, as amêijoas e as aves 
marinhas.

Depois de se conhecer a história geo-
lógica e biológica deste pedaço de terra, 
será a altura de se falar sobre as gentes das 
fajãs. Neste espaço poderão ser visualizados 
alguns documentários, testemunhos vivos 
de um dos mais impressionantes aconteci-
mentos vividos nos anos 80: “Terramoto de 
1 de Janeiro de 1980 - Evacuação da fajã da 
Caldeira de Santo Cristo”, bem como “Fa-
jãs do Tempo” uma aprazível viagem pelas 
paisagens locais e pelas pessoas das fajãs, 
dois documentários realizados por Paulo 

Henrique Silva. Também está patente neste 
centro outro documentário interessante: 
“Caminhos do Tempo”, de carácter etno-
gráfico, realizado por Brandão Lucas. 

Para finalizar esta viagem existe um 
livro onde se encerram pedacinhos de vida 
de todos os dias, sorrisos e lágrimas, imagi-
nação e resistência. Uma simbiose amigá-
vel, entre a terra e as pessoas, cuja beleza 
não pode deixar de emocionar qualquer 
visitante.

Outra forma de percorrer e de dar 
continuidade a esta viagem é através da 
realização dos trilhos e observação das mais 
belas e agradáveis paisagens.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA FAJÃ 
DA CALDEIRA DE SANTO CRISTO/ 
FAJÃ DA CALDEIRA DE SANTO CRISTO 
INTERPRETATION CENTRE OPENING 
TIMES:

01 OUTUBRO - 31 MAIO
sábados | domingos > 10h00 - 12h00 | 13h00 
- 16h00
encerrado > segunda a sexta | feriados | 
domingo Páscoa

01 JUNHO - 30 SETEMBRO
todos os dias > 10h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

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

01 OCTOBER - 31 MAY
Saturdays | Sundays > 10h00 - 12h00 | 13h00 
- 16h00
Closed > Mondays to Fridays | Holidays | Easter 
Sunday

01 JUNE - 30 SEPTEMBER
Every day > 10h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00

The management entity reserves the right 
to close the establishment, according to the 
weather conditions.

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/ 
GUIDED TOURS:
Mediante marcação prévia.
Duração da visita: 45 a 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 15

By appointment
Tour duration: 45 to 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 15

PREÇOS / PRICES
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

Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.

Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 1,50 €
Adult (15 - 64 years old): 3,00 €
Senior (+ 65 years old): 1,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 6,00 €
Resident of the Azores*: Free

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

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/Address: Fajã da Caldeira de Santo 
Cristo, 9850 Calheta
Telefone/Phone: (Parque Natural de São Jorge): 
(+351) 295 403 860 
E-mail: pnsjorge.fajasantocristo@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/GPS COORDINATES:
38°37’26.644’’ N | 27°55’48.266’’ O

COMO CHEGAR/GETTING THERE
Saindo da Vila da Calheta siga a Estrada 
Regional 2-2 até ao Centro de Saúde e vire 
à sua direita para o “Topo”. Ainda na Estrada 
Regional percorra cerca de 3 km na direção 
este até chegar a um entroncamento. Siga a 
placa “Nortes”. Chegará ao Norte Pequeno, 
sendo que ao início encontra uma placa à direita 
indicando a “Fajã de Cubres” por onde deverá 
seguir. Desça até à fajã, passando pela ermida e 
siga até ao parque de estacionamento. A partir 
daqui pode seguir a pé ou de motorizada cerca 
de 4 km, chegando à Fajã da Caldeira de Santo 
Cristo. Pouco depois de passar pelo cemitério, 
à direita, encontrará uma placa a direcionar para 
o Centro, a qual deverá seguir.

Leaving from Calheta village follow the Regional 
Road 2-2 to the Health Center and turn right to 
the “Topo”. Still on the Regional Road proceed 
about 3 km towards east until you reach a 
T-junction. Follow the “Nortes” sign. Arriving to 
Norte Pequeno you will find a sign on the right 
indicating the “Fajã de Cubres” where should 
follow. Go down to the fajã passing the chapel 
and head to the parking lot. From here you can 
go on foot or moto for about 4 km, reaching the 
Fajã da Caldeira de Santo Cristo. Shortly after 
passing the cemetery, on the right you will find 
a sign indicating the Centre, which you should 
follow.


