
http://siaram.azores.gov.pt

DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE CENTROS AMBIENTAIS

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

Atualizado em junho 2017

Casa do Parque de São Jorge

Texto Parque Natural de São Jorge

Fotos Paulo Henrique Silva/DRA 

A Casa do Parque de São Jorge, 
inaugurada em agosto de 2012, 
foi instalada no edifício da antiga 

Escola Primária do Norte Grande.
Este espaço é o ponto de partida para 

conhecer a ilha de São Jorge, onde o 
visitante poderá recolher diversas informa-
ções acerca das áreas do Parque Natural, 
trilhos pedestres, biodiversidade, geologia e 
património edificado, através da exposição 
permanente “Tesouros do Parque”.

Também presente nesta exposição estão 
as colchas tradicionais, tecidas nos teares, 
tendo como principal objetivo a divulgação 
das tradições, vivências e memórias das 
nossas gentes.

Para complementar a visita, é ainda 
possível visualizar diversos documentários 
acerca das tradições da ilha ou usufruir das 
informações fornecidas pelas nossas áreas 
multimédia e sala multiusos.

ILHA DE SÃO JORGE
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ILHA DE SÃO JORGE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA 
DO PARQUE DE SÃO JORGE/ SÃO JORGE 
PARK’S 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

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.
Duração da visita: 45 a 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 12

Guided tours: by appointment
Tour duration: 45 - 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 12

PREÇOS / PRICES:
Entrada gratuita 
Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas. 

Free entry
Children up to 12 years of age must be 
accompanied by an adult.

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/Address: Estrada Regional s/n - Norte 
Grande, 9800-132 Velas
Telefone/Phone: (+351) 295 417 018
E-mail: pnsjorge.casadoparque@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/GPS COORDINATES:
38°40’12.852’’ N | 28°03’34.502’’ O

COMO CHEGAR/GETTING THERE
Saindo da Vila das Velas, siga em direção 

noroeste. Ao fim de cerca de 1 km chegará a 
uma rotunda, devendo seguir pela segunda 
saída entrando na Estrada Regional 1-2A. Siga 
cerca de 500 m até encontrar a placa a indicar 
“Nortes”, seguindo nessa direção. Percorra 
cerca de 15 km, chegando ao Norte Grande. 
Encontrará um entroncamento à esquerda 
com a indicação para a “Fajã do Ouvidor” por 
onde deverá seguir. Percorra cerca de 100 m 
e encontrará, do lado esquerdo, a Casa do 
Parque.

Leaving from Velas village, go northwest 
direction. After about 1 km is a roundabout on 
which you should take the second exit into the 
Regional Road 1-2A. Follow about 500 m until 
you find the sign indicating “Nortes”, following 
that direction. Proceed about 15 km, arriving 
at the Norte Grande. You will find a junction on 
the left with the indication for “Fajã do Ouvidor” 
where should follow. Walk about 100 m and you 
will find, on the left, the Park’s House.


