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DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE CENTROS AMBIENTAIS

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

O Centro de Interpretação da Serra 
de Santa Bárbara (CISSB) surge 
enquadrado na rede de Centros 

Ambientais dos Parques Naturais dos Aço-
res e pretende ser o ponto de partida para 
a compreensão do valiosíssimo património 
natural que encerra o Parque Natural da 
Terceira. 

Localiza-se no interior da ilha Terceira, 
a 16 km por estrada do centro de Angra 
do Heroísmo e a cerca de 3,5 km do centro 
da freguesia de Santa Bárbara, na base da 
vertente sul da Serra de Santa Bárbara, 
junto à estrada regional ER5, 2.ª (“Estrada 
das Doze”), ali, próximo da subida à serra, 
encontrará a sinalética de acesso ao centro.

No seu espaço expositivo os visitantes 
poderão perceber o processo de formação 
e evolução geomorfológica da ilha e sua 
relação com as áreas de elevado interesse 
em termos do património natural existente. 
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Terão ainda oportunidade de “viajar” ao 
passado para compreender a influência da 
interação do Homem com o meio, com 
realce para os usos e serviços prestados ao 
longo dos séculos pelas áreas que integram 
atualmente o Parque. Disponibiliza ainda 
informação de apoio à visitação e descober-
ta do parque natural. 

Esta estrutura dispõe de um ponto de 

ILHA TERCEIRA

venda onde poderá fazer uma pausa para 
tomar um café ou um chá ou adquirir al-
guns produtos relacionados com a temática 
ambiental. Nos dias de bom tempo poderá 
ainda disfrutar da explanada, um espaço 
agradável com uma magnífica vista, onde 
nos dias claros é possível avistar as ilhas de 
São Jorge e Pico.
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ILHA TERCEIRA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA 
DE SANTA BÁRBARA/ SERRA DE SANTA 
BÁRBARA INTERPRETATION CENTRE 
OPENING TIMES:

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

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

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

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Tuesday to Saturday | Holidays > 10h00 - 13h00 
| 13h30 - 17h00
Closed > Sundays | Mondays | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 25 December

01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00
Closed > Easter Sunday

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

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/ GUIDED 
TOURS:
Mediante marcação prévia com um mínimo  
de 48 horas de antecedência
Duração da visita: 30 a 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 – 10

By appointment with a minimum of 48 hours  
in advance
Tour duration: 30 to 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 10

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: Estrada Regional ER5, 2.ª 
(“Estrada das Doze”), 9700 Santa Bárbara
Telemóvel/ Mobile: (+351) 924 403 957
E-mail: pnterceira.cisantabarbara@azores.gov.pt 

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
38°42’45.078’’ N | 27°19’20.571’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
O Centro localiza-se no interior da ilha a 16 
km do centro de Angra do Heroísmo e a cerca 
de 3,5 km do centro da freguesia de Santa 
Bárbara, mais concretamente na base da 
vertente sul da Serra de Santa Bárbara, junto à 
Estrada Regional ER5-2 (“Estrada das Doze”). 
Nesta estrada, próximo da subida à Serra, 
encontrará a sinalética de acesso ao Centro.

The Centre is located in the interior part of 
the island, 16 km from the center of Angra do 
Heroísmo and about 3,5 km from the center of 
Santa Bárbara parish, specifically at the base of 
Serra de Santa Bárbara south side, next to the 
Regional Road ER 5-2 (“Estrada das Doze”). On 
this road, near the ascent to the Serra, you will 
find the signs of access to the Centre.


