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ILHA DE SANTA MARIA

O

Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo (CIADP)
foi fruto da reconstrução de um
imóvel no início da zona histórica de Vila
do Porto.
Este Centro alberga o espólio do naturalista Dalberto Pombo, pioneiro no estudo
da diversidade geológica e biológica da ilha
e tem como principal objetivo promover
o conhecimento do património natural,
de uma forma dinâmica e interativa, com
carácter educativo e científico.
Para dar a conhecer os fósseis marinhos,
de importância internacional e únicos no
contexto açoriano, foi criada uma nova ala
no Centro, a Casa dos Fósseis, onde o visitante pode observar exemplares da coleção
do naturalista e da coleção de referência da
Universidade dos Açores.
No Centro, o visitante tem a oportu-
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nidade de estabelecer contacto direto com
animais reconstituídos, como borboletas e
escaravelhos dos Açores e do mundo, aves
migratórias com rotas pela ilha, e conhecer
a viagem da tartaruga-boba (Caretta caretta).
A Casa dos Fósseis proporciona uma
viagem em 3D pela formação geológica
da ilha, do passado ao presente, focando a
importância da sua riqueza paleontológica
no contexto internacional. Os visitantes
poderão ainda conhecer alguns investigadores de prestígio mundial com destaque nas
áreas da geologia, paleontologia, biogeografia e estratigrafia.
O jogo interativo disponível nesta ala
permite aos visitantes a experiência de
serem paleontólogos.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL DALBERTO POMBO//CASA
DOS FÓSSEIS/ DALBERTO POMBO
ENVIRONMENTAL INTERPRETATION
CENTRE//HOUSE OF FOSSILS OPENING
TIMES:
01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a sábados | 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.
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HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/
GUIDED TOURS
Mediante marcação prévia.
Duração da visita: 45 a 60 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 15
By appointment
Tour duration: 45 to 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 15
PREÇOS / PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 2,00 €
Adulto (15 - 64 anos): 4,00 €
Sénior (+ 65 anos): 2,00 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 8,00 €
Residentes na RAA: Grátis

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Rua Teófilo Braga nº10/12/14,
9580-535 Vila do Porto
Telefone/ Phone: (+351) 296 206 798
E-mail: pnstmaria.dalbertopombo@azores.gov.pt

Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se
acompanhadas por um adulto.

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
36°57’4.06 N | 25°8’38.05’’ O

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

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Partindo do Cais da Vila, siga a sinalética em
direção à Vila do Porto, percorrendo a artéria
principal. Após cerca de 930 m encontrará a
Matriz da Vila do Porto à sua direita, siga em
frente cerca de 120 m e na Rua Teófilo Braga
encontrará à sua esquerda o CIADP.

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

Leaving from the Cais da Vila (pier), follow the
signs towards Vila do Porto, coursing the main
road. After about 930 m you will find the Matriz
da Vila do Porto church on your right, go straight
ahead about 120 m and on the Rua Teófilo
Braga (street) the CIADP is on your left.
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