
A Casa dos Vulcões surge em pleno 
núcleo da Paisagem Protegida da 
Cultura da Vinha da Ilha do Pico 

estando o edifício instalado no património 
edificado do Lajido de Santa Luzia. Consti-
tui o ponto de partida para o conhecimento 
dos vulcões dos Açores e uma importante 
ferramenta de divulgação do património 
natural Açoriano, com destaque para a 
geodiversidade.

Através de ferramentas de vanguarda, 
neste espaço é possível experimentar a 
sensação de um sismo e viajar até ao centro 
da Terra. 

Enquadrada pela Montanha do Pico, 
simultaneamente o mais jovem e o maior 
vulcão poligenético dos Açores, a Casa dos 
Vulcões proporciona uma autêntica viagem 
ao centro da Terra em que o visitante des-
cobre a energia interna do planeta através 
de sensações únicas, com recurso a um si-
mulador sísmico e a um domo interativo. O 
conhecimento é apresentado em módulos 
distintos que permitem explorar temáticas 
que vão desde a formação do Universo 
aos micro-relevos presentes nas paisagens 
Açorianas.

http://siaram.azores.gov.pt
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA 
DOS VULCÕES/ VOLCANOES’ HOUSE 
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

Visitas guiadas: mediante marcação prévia 
com um mínimo de 48 horas de antecedência
Duração: 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 16
Todas as visitas são guiadas

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

Guided tours: by appointment with a minimum 
of 48 hours in advance
Tour duration: 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 16
All tours are guided

PREÇOS / PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 3,50 €
Adulto (15 - 64 anos): 7,00 €
Sénior (+ 65 anos): 3,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 14,00 €
Residente na RAA*: Grátis

Bilhete Único Lajido (visita ao Centro de 
Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha 
da Ilha do Pico e Casa dos Vulcões):
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 €

*Mediante apresentação do Cartão de Cidadão.
Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.

Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 3,50 €
Adult (15 - 64 years old): 7,00 €
Senior (+ 65 years old): 3,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years  
of age): 14,00 €
Resident of the Azores*: Free
 
Lajido All-In-One Ticket:
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 4,00 €
Adult (15 - 64 years old): 8,00 €
Senior (+ 65 years old): 4,00 €
Family (2 adults and children up to 14 years  
of age): 16,00 €

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

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Rua do Lajido, Santa Luzia, 
9940 -108 São Roque do Pico
Telefone/ Phone: (+351) 292 644 328
E-mail: pnpico.casadosvulcoes@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
38°33’24.630’’ N | 28°25’39.311’’ O

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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