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O

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (CMIF) foi
criado com o objetivo de divulgar
a história e evolução do Vulcão das Furnas
e a intervenção do Laboratório de Paisagem
na proteção e recuperação dos ecossistemas
na área de paisagem protegida.
Foi o vencedor do “Premio Internazionale Architetture di Pietra 2011 – XII
edizione” e finalista do prémio SECIL em
2013. Foi capa da publicação espanhola
“El Croquis” e alvo de destaque em alguns
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websites de arquitetura. Em 2016, ganhou o
prémio “Tour Operator of the Year for São
Miguel” na categoria “Holiday & Tour Specialist Awards” da Luxury Guide Awards.
O CMIF funciona como observatório e
centro de divulgação integrado de conhecimento, assumindo, desde logo, um papel
importante na tradução da linguagem
científica para formas de disseminação
de conhecimento, capazes de cativar os
visitantes para uma melhor compreensão
das particularidades da geodiversidade,
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biodiversidade, hidrópole e cultura locais.
Inclui um auditório para a realização de
workshops e seminários e uma ampla superfície coberta destinada à realização de exposições que, através de mecanismos interativos, ferramentas acessíveis aos utilizadores,
plataformas multimédia e visitas guiadas,
conduz os visitantes à descoberta da história
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do Vulcão das Furnas, do ecossistema da
lagoa e do Laboratório de Paisagem.
Complementarmente, existem áreas
exteriores adjacentes, nomeadamente zonas
de merendas e contemplação e um amplo
espaço verde com vista privilegiada sobre a
lagoa, onde os visitantes podem apreciar a
paisagem e desenvolver atividades de lazer.

Texto Parque Natural de São Miguel
Fotos Paulo Henrique Silva/DRA
Atualizado em dezembro 2017

CENTROS AMBIENTAIS

Centro de Monitorização e Investigação das Furnas siaram

sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

http://siaram.azores.gov.pt

ILHA DE SÃO MIGUEL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE MONITORIZAÇÃO E
INVESTIGAÇÃO DAS FURNAS/ FURNAS
RESEARCH AND MONITORING CENTRE
OPENING TIMES:
01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a domingo | feriados > 10h00 - 17h00
encerrado > segundas | 1 janeiro | terça
Carnaval | domingo Páscoa | 25 dezembro
01 ABRIL - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h00 - 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 Sunday | Holidays > 10h00 - 17h00
Closed > Mondays | 1 January | Mardi Gras |
Easter Sunday | 25 December
01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 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: 30 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 25
By appointment
Tour duration: 30 minutes
Number of people per tour: 4 - 25
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PREÇOS / PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 1,50 €
Adulto (15 - 64 anos): 3,00 €
Sénior (+ 65 anos): 1,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 6,00 €
Residentes na RAA*: Grátis
*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): 1,50 €
Adult (15 - 64 years old): 3,00 €
Senior (+ 65 years old): 1,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years of
age): 6,00 €
Resident of the Azores*: Free
*Upon presentation of the Citizen Card.
Children up to 12 years of age must be
accompanied by an adult.
CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Rua Lagoa das Furnas
(margem sul da lagoa/ lagoon south margin),
nº1489, 9675-090 Furnas
Telefone/ Phone: (+351) 296 584 436
E-mail: pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt
COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
37°45’7.366’’ N | 25°20’16.735’’ O
COMO CHEGAR/ GETTING THERE
Chegando à Lagoa das Furnas, no concelho da
Povoação, pare no parque de estacionamento
junto à margem sul ao lado da Estrada Regional.
Caminhe cerca de 10 minutos no caminho de
calçada, tendo a lagoa do seu lado direito, e
passe a ermida, as casas antigas e o jardim, até

encontrar um ligeiro desvio para a direita onde
encontrará o edifício do Centro.
Arriving at Lagoa das Furnas, in Povoação
county, stop at the parking lot near the south
edge next to the Regional Road. Walk about 10
minutes on the traditional cobblestone path, with
the lagoon on your right, and pass the chapel,
the old houses and the garden, until you find a
slight detour to the right where you will find the
Centre building.
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