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A Casa da Montanha é um ponto de 
paragem obrigatória na Monta-
nha do Pico, sendo a sua principal 

função o registo e controlo das subidas à 
Montanha.

Situada no sopé da Montanha do Pico, 
mesmo no limite máximo onde a estrada 
nos leva de carro, a cerca de 1200 m de al-
titude, oferece informação sobre a geologia, 
biologia, história, clima e enquadramento 
legal da Reserva Natural da Montanha do 
Pico, quer em painéis informativos, quer 
em formato de filme, que pode ser visuali-
zado no auditório da Casa.

É neste espaço que é efetuado o con-
trolo das subidas à Montanha, através de 
um pedido de autorização a efetuar pelos 
visitantes, de acordo com o regulamento em 
vigor. 

A Casa da Montanha é complementada 
por um bar com vista panorâmica, onde 
poderá recuperar do esforço despendido 
na subida à Montanha ou simplesmente 
escutar a quietude da natureza e apreciar a 
magnífica paisagem que abarca toda a costa 
oeste do Pico e a ilha do Faial.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA 
DA MONTANHA/ MOUNTAIN’S HOUSE 
OPENING TIMES:

01 NOVEMBRO - 30 MARÇO
todos os dias > 08h00 - 18h00
encerrado > 24 dezembro

01 - 30 ABRIL | 01 - 31 OUTUBRO
segunda a quinta > 08h00 - 20h00
08h00 de sexta - 20h00 de domingo > sem 
interrupções

01 MAIO - 30 SETEMBRO
todos os dias > 24 horas

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

01 NOVEMBER - 30 MARCH
Every day > 08h00 - 18h00
Closed > 24 December

01 - 30 APRIL | 01 - 31 OCTOBER
Monday to Thursday > 08h00 - 20h00
08h00 Friday - 20h00 Sunday > without 
interruption

01 MAY - 30 SEPTEMBER
Every day > 24 hours

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

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/  
GUIDED TOURS: N/A
TAXAS DE SUBIDA À MONTANHA | 
SUBIDAS AUTÓNOMAS:
Subida até à Furna Abrigo: 5€
Subida até à Cratera: 15€
Subida até ao Pico Pequeno/Piquinho: 25€
Pernoita na Cratera: 10€
Residentes na Região Autónoma dos Açores: 
grátis*

EQUIPAMENTO DE RASTREIO (GPS):
É entregue a cada visitante um equipamento 
de rastreio. No momento da disponibilização 
do equipamento, o visitante pode optar pelo 
pagamento de uma taxa de exclusão de 
responsabilidade no valor de 30€.

A não devolução do equipamento ou a sua 
danificação obriga ao pagamento dos seguintes 
valores:
Não devolução do GPS com taxa de exclusão: 
270€
Não devolução do GPS sem taxa de exclusão: 
300€
Danificação do GPS sem taxa de exclusão: 
300€
*Mediante apresentação do Cartão de Cidadão.

Os menores com idade inferior a 16 anos devem 
ser acompanhados por titular do poder paternal 
ou por indivíduo maior de idade, devidamente 
autorizado por declaração escrita daquele.

FEES TO CLIMB THE PICO MOUNTAIN | 
INDIVIDUAL CLIMBS:
Climb to the Furna Abrigo: 5€
Climb to the Crater: 15€
Climb to the Piquinho/Pico Pequeno: 25€
Overnight Stay at the Crater: 10€
Residents of the Autonomous Region of the 
Azores: free*

TRACKING EQUIPMENT (GPS):
It is given to each visitor a tracking equipment. 
At the time the tracking equipment is provided, 
visitors can choose to pay an exclusion of liability 
tax in the amount of 30€.
Not returning the equipment or damaging it, 
requires the payment of the following values:
Not returning the GPS with exclusion of liability 
tax: 270€
Not returning the GPS without exclusion of 
liability tax: 300€
Damage of the GPS without exclusion of liability 
tax: 300€

*Upon presentation of the Citizen Card.

Minors under the age of 16 must be 
accompanied by their parental authority or an 
person of legal age, duly authorized by a written 
statement of the first.

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Caminho Florestal nº 9  
Candelária, 9950 Madalena
Telemóvel/ Mobile: (+351) 967 303 519
E-mail: pnpico.casadamontanha@azores.gov.pt 

COORDENADAS GPS/GPS COORDINATES:
38°28’13.89’’ N | 28°25’35.33’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Partindo da igreja da Madalena e seguindo para 
sudoeste em direção ao edifício dos Correios 
(CTT), percorra cerca de 1 km até chegar a 
um cruzamento, no qual deve virar à esquerda 
seguindo a sinalética indicando “Montanha”. 
Siga nessa estrada por cerca de 12 km e 
encontrará, à direita, uma estrada secundária 
pela qual deve seguir, sem fazer nenhum desvio 
por cerca de 5 km até encontrar à direita um 
edifício em pedra, a Casa da Montanha.

Leaving from Madalena’s church and going 
southwest towards the building of the Post 
Office (CTT), go about 1 km until you reach a 
junction where you must turn left following the 
signs indicating “Montanha” (Mountain). Follow 
this road for about 12 km and you will find on 
the right a secondary road that must follow, 
without making any detour for about 5 km 
until you find on the right a stone building, the 
Mountain’s House.


