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DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE CENTROS AMBIENTAIS

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

Localizado no Monumento Natural 
da Caldeira da Graciosa, o Centro 
de Visitantes da Furna do Enxofre 

(CVFE) é o Núcleo da Reserva da Biosfera 
e do Parque Natural da Graciosa, funcio-
nando também como porta de entrada 
para a Furna do Enxofre desde o dia 5 de 
abril de 2010, dia da sua inauguração. 

Constituído por dois pisos, é um edifício 
que salvaguarda a qualidade ambiental, o 
estrito respeito pelos valores da geodiver-
sidade, da biodiversidade e o equilíbrio 
paisagístico e estético. No piso inferior 
enterrado na plataforma contém instala-
ções sanitárias e uma área de exposição. 
Localizado no piso superior estão a área de 
receção, a entrada para a Furna, os banhei-
ros para pessoas com mobilidade reduzida 
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e a área reservada para a divulgação, sensi-
bilização e observação da paisagem. 

Para uma melhor compreensão dos 
processos vulcânicos que deram origem à 
Furna do Enxofre, à Caldeira e também 
da ilha Graciosa, no CVFE existem cinco 
painéis informativos, nomeadamente: 

• Geologia da Ilha Graciosa 
• O Vulcão Central e a Formação da 

Caldeira 
• O Lago de Lava Intracaldeira 
• Caverna Lávica Furna do Enxofre 
• Emissões Gasosas e Medidas Cautelares 

Estão também disponíveis no Centro 
uma maquete da ilha Graciosa e tecno-
logias multimédia, nomeadamente um 

monitor com o registo dos valores de CO2 
no interior da Furna e um quiosque com 
informações sobre a Furna do Enxofre, 
Reserva da Biosfera da Graciosa e Parque 
Natural da Graciosa. 

Para além destas o Centro dispõe de 
uma exposição sobre a Reserva Natural 
do ilhéu da Praia (a Terra dos painhos-de-
-monteiro) e alguns livros que podem ser 
consultados pelos visitantes.

De forma a tornar as visitas mais agra-
dáveis aos visitantes o edifício do CVFE, 
apresenta uma plataforma projetada no 
telhado com vista sobre uma das aberturas 
da furna. Dispõe ainda de uma máquina de 
snacks, uma loja de merchandising e uma área 
infantil.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE VISITANTES DA FURNA 
DO ENXOFRE/ FURNAS DO ENXOFRE 
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 | 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 Friday > 10h00 - 13h00 |  
13h30 - 17h00
Saturdays | Holidays > 14h00 - 17h30
Closed > Sundays | Mondays | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 25 December

01 APRIL - 30 SEPTEMBER
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: 40 a 60 minutos.
Número de pessoas por visita: 4 - 30
Realizam-se de acordo com os critérios de 
segurança.
By appointment
Tour duration: 40 to 60 minutes
Number of people per tour: 4 - 30
Held according to the safety criteria

PREÇOS / PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 2,50 €
Adulto (15 - 64 anos): 5,00 €
Sénior (+ 65 anos): 2,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 10,00 €
Residentes na RAA: Grátis

O bilhete inclui Seguro de Acidentes Pessoais.
Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.

Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 2,50 €
Adult (15 - 64 years old): 5,00 €
Senior (+ 65 years old): 2,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 10,00 €
Resident of the Azores*: Free

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

CONTACTOS / CONTACTS 
Morada/Address: Caldeira da Graciosa,  
São Mateus, 9880 Santa Cruz da Graciosa
Telefone/Phone: (+351) 295 714 009
E-mail: pngraciosa.furnadoenxofre@azores. 
gov.pt

COORDENADAS GPS/GPS COORDINATES:
39°01’29.949’’ N | 27°58’16,299’’ O

COMO CHEGAR/GETTING THERE
Partindo da Praça Fontes Pereira de Melo na 
Vila de Santa Cruz, siga em direção ao centro 
de Guadalupe numa distância de 3 km. No 
largo Padre Simões Borges, vire à esquerda em 
direção às Pedras Brancas percorrendo 3,8 km, 
seguindo depois na direção da Caldeira pela 
Canada Longa.

Leaving from Melo de Fontes Pereira Square 
in Santa Cruz village, head towards the center 
of Guadalupe parish within 3 km. In Padre 
Borges Simões square, turn left toward the 
Pedras Brancas coursing 3,8 km, then follow the 
direction of the Caldeira by the Canada Longa.
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