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DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE CENTROS AMBIENTAIS

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

O Centro de Visitantes da Gru-
ta das Torres, inaugurado em 
maio de 2005, é um projeto dos 

arquitetos Inês Vieira da Silva e Miguel 
Vieira (SAMI-Arquitectos), para uma obra 
da Secretaria Regional da Agricultura e 
Ambiente.

Foi selecionado para a exposição “Ha-
bitar Portugal 2003-2005; nomeado em 
2006 para a V Bienal Ibero-Americana de 
Arquitectura e Urbanismo em Montevideo; 
e nomeado em 2007 para o prestigiado 
Prémio Europeu Mies van der Rohe. 

Recebeu o Prémio Nacional Tektónica 
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2009, promovido pela Ordem dos Arqui-
tectos, pela sua “postura contemporânea na 
cuidada atenção ao lugar”.

Tem sido referenciado em dezenas de 
revistas nacionais e internacionais. 
O projeto procurou conjugar a proteção da 
entrada principal (Skylight), com a criação 
de um edifício de apoio aos visitantes da 
Gruta das Torres.

Com o desenho do edifício, que surgiu 
da forma ondulante para o muro de pedra, 
que protege a entrada na gruta, este muro 
argamassado transforma-se num rendilhado 
de pedra ao tocar no edifício, reproduzindo 

a imagem de um sistema construtivo local 
utilizado nos currais de figueira, que faz 
parte de uma paisagem classificada como 
Património da Humanidade.  
Excetuando esta parede, o edifício foi 
revestido com uma impermeabilização 
/ acabamento de cor preta, de forma a 
assemelhar-se à textura da lava vitrificada 
do interior da gruta.  
Para que a interferência em solos desta 
natureza fosse minimizada, o edifício foi 
projetado com uma estrutura de betão 
armado assente sobre um carril, também de 
betão armado.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE VISITANTES DA GRUTA DAS 
TORRES/ GRUTA DAS TORRES VISITORS 
CENTRE OPENING TIMES:

01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a sábado | feriados > 10h00 - 13h00 | 
13h30 - 17h00

encerrado > domingos | segundas | 1 janeiro | 
terça Carnaval | domingo Páscoa | 24, 25 e 31 
dezembro

Visitas guiadas:
terça a sábado | feriados > 10h15 | 11h45 | 
14h00 | 15h30

01 ABRIL - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h00 - 13h00 | 13h30 - 18h00

encerrado > domingo Páscoa

Visitas guiadas:

01 ABRIL- 31 MAIO | 01 - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h15 | 11h45 | 13h30 | 15h00 
| 16h30

01 JUNHO - 30 SETEMBRO
todos os dias > 10h15 | 11h00 | 11h45 | 13h30 
| 15h00 | 16h30
Duração da visita: 60 a 90 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 15
Realizam-se de acordo com os critérios de 
segurança.

Todas as visitas são guiadas. Recomenda-se 
marcação prévia com um mínimo de 48 horas 
de antecedência.
Os limites impostos têm como objetivo 
salvaguardar o património natural.

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

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Tuesday to Saturday | Holidays > 10h00 - 13h00 
| 13h30 - 17h00

Closed > Sunday | Monday | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 24, 25 and 31 December

Guided tours:
Tuesday to Saturday | Holidays > 10h15 | 11h45 
| 14h00 | 15h30

01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 13h00 | 13h30 - 18h00

Closed > Easter Sunday

Guided Tours:

01 APRIL- 31 MAY | 01 - 31 OCTOBER
Every day > 10h15 | 11h45 | 13h30 | 15h00 | 
16h30

01 JUNE - 30 SEPTEMBER
Every day > 10h15 | 11h00 | 11h45 | 13h30 | 
15h00 | 16h30
Tour duration: 60 to 90 minutes
Number of people per tour: 4 - 15
Held according to safety criteria.
All visits are guided. Previous reservation is 
recommended with a minimum of 48 hours in 
advance.
The limits imposed aim to safeguard the natural 
heritage.

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

PREÇOS / PRICES
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 €
Residentes na RAA*: Grátis

O bilhete inclui Seguro de Acidentes Pessoais, 
equipamento individual de segurança (capacete 
com respetiva touca higiénica) e equipamento 
individual de iluminação (lanterna de mão).

*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): 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 €
Resident of the Azores*: Free

*Upon presentation of the Citizen Card.
The ticket includes Insurance, Individual Safety 
Equipment: helmet (with hygienic cap), Individual 
Illumination Equipment: hand flashlight.
Children up to 12 years of age must be 
accompanied by an adult.

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Caminho da Gruta das Torres, 
Criação Velha, 9950 Madalena
Telemóvel/ Mobile: (+351) 924 403 921
E-mail: pnpico.grutadastorres@azores.gov.pt

Coordenadas GPS/ GPS Coordinates:
38°29’39.509’’ N | 28°30’08.629’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
A Gruta das Torres localiza-se na freguesia da 
Criação Velha, concelho da Madalena, a 8 km 
desta vila, a cerca de 10 minutos de automóvel. 
Siga em direção à freguesia da Criação Velha e 
encontrará a respetiva sinalização.

The Gruta das Torres is located in Criação Velha 
parish, Madalena county, 8 km from this village, 
about 10 minutes by car. Head towards Criação 
Velha parish and you will find the respective 
signs.
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