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Destaques património e cultura

O Caldeirão, uma caldeira localizada no topo da ilha, com 2,3 km de 
diâmetros e 320 metros de profundidade, com uma lagoa e 12 
cones no seu interior, é o principal recurso turístico da ilha. No 
entanto, são também de salientar as costas escarpadas da ilha, e os 
picos, morros e formações rochosas de origem basáltica, de que é 
exemplo a Ponta do Marco.
A paisagem rural da ilha é bem característica, resultante da ação do 
homem na sua atividade agropecuária, com predominância de 
pastagens divididas por sebes arbustivas ou muros de pedra 
basáltica.
A herança cultural é seguramente um dos aspetos particulares 
desta ilha. Tratando-se de um território de pequena dimensão e 
isolado, o modo de vida comunitário desperta a curiosidade dos 
visitantes. As fechaduras de madeira características da ilha do 
Corvo e as expressões linguísticas usadas pelos seus habitantes são 
dois exemplos da sua riqueza cultural.
 A única e principal vila, a Vila do Corvo, foi transformada num 
ecomuseu, visando a recuperação do centro histórico e a 
valorização da identidade da mais pequena ilha dos Açores.

Como chegar
O Corvo conta com um Aeródromo que garante duas ligações 
semanais com a ilha das Flores, ao longo de todo o ano. São 
também feitas ligações regulares com as ilhas de São Miguel, Faial 
e Terceira. Relativamente ao transporte marítimo, é garantida uma 
ligação praticamente diária com a ilha das Flores ao longo do 
período de época alta, que diminui para duas ligações semanais no 
período de época baixa.
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A ilha do Corvo, Reserva da Biosfera da UNESCO 2007, é a mais 
pequena e remota ilha dos Açores, com cerca de 17 km2 e menos 
de 500 habitantes. Atinge a sua maior altitude aos 718 metros, no 
Morro dos Homens. Trata-se de uma ilha bastante escarpada, 
exceto na sua zona Sul, onde se encontra a única povoação, a Vila 
do Corvo.
Os principais pontos de interesse turístico da ilha são o Caldeirão, 
imponente caldeira do antigo vulcão que originou a ilha, situada 
no topo do Monte Gordo e a paisagem cultural com forte identi-
dade, resultado do povoamento concentrado na Vila do Corvo e 
disperso nas encostas sul e este.

Observação de aves, Geoturismo, Touring cultural.
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Principais Atividades

Atividades TerrestresAtividades no Mar

Caldeirão, paisagem cultural, vida comunitária e possibilidade de 
observação de aves migratórias raras.

Principais Atrações

Mergulho
A ilha do Corvo tem diversos locais de mergulho com excelente 
visibilidade e grande quantidade de fauna marinha. O Caneiro dos 
Meros é um dos locais mais conhecidos em virtude de estar na 
origem da reserva voluntária criada em 1999. Neste local pode 
observar-se uma comunidade de Meros de grande porte. Uma 
empresa local especializada em mergulho fornece serviços de 
excelência para quem pretender tanto experimentar esta modali-
dade como explorar os diversos spots de mergulho.’ Por ‘Atualmente 
não existe nenhuma empresa de mergulho na ilha. No entanto é 
possível mergulhar no Corvo recorrendo aos serviços das empresas 
de mergulho da ilha vizinha, as Flores

Geoturismo
A atividade de geoturismo assume-se como um produto turísti-
co de interesse, destacando-se, como principal atração, a visita 
ao Caldeirão.

Percursos Pedestres
Existem dois percursos pedestres classi�cados na ilha do Corvo, 
O PR1 Cara do Índio tem início na Cova Vermelha, atravessa a Vila 
do Corvo e termina na Praia da Areia. O PRC2 Caldeirão 
corresponde ao trilho circular que se desenvolve no interior da 
cratera do Caldeirão, circundando a lagoa existente.

Observação de Aves
A ilha do Corvo reúne boas condições para a prática desta 
atividade, dado ser ponto de passagem de diversas aves 
migratórias. O Caldeirão é o melhor local para a observação de 
aves. Outros locais incluem a costa este, as pequenas zonas 
�orestais e as zonas rurais a baixa altitude, a oeste da Vila do 
Corvo. Esta atividade é particularmente relevante nesta ilha na 
época em que ocorre a passagem de maior número de aves, em 
especial no mês de outubro.

A ilha do Corvo tornou-se conhecida pela prática de atividades de 
animação turística responsável. A criação de uma reserva voluntária 
para proteção da fauna marinha com a colaboração entre empresári-
os de animação turística e pescadores é um excelente exemplo de 
conciliação de interesses entre diferentes agentes económicos com 
benefícios mútuos. Esta reserva veio potenciar não só a segurança 
associada às atividades de animação turística da ilha, como a 
preservação da biodiversidade marinha. A principal atividade de 
mar na ilha é o mergulho, tendo no entanto de se recorrer aos 
serviços na ilha vizinha, as Flores.

As principais atividades da ilha do Corvo são o geoturismo e a 
observação de aves, embora existam também percursos pedes-
tres interessantes e passeios histórico-culturais.

Para mais informações , por favor consulte www.trails-azores.com


