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ILHA DO CORVO

O Centro de Interpretação de Aves 
Selvagens do Corvo é a primeira 
paragem obrigatória para aqueles 

que querem conhecer o Parque Natural  
e a Reserva da Biosfera da Ilha do Corvo.

Aqui é possível explorar a temática das 
aves selvagens que ocorrem no arquipé-
lago, bem como a prática de observação 
de aves, atividade de turismo que coloca a 
ilha do Corvo como um local de elevada 
importância no contexto do Birdwatching 
internacional.

No seu espaço expositivo os visitan-
tes dispõem de diversos equipamentos 
multimédia, que lhes permitem aceder a 
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diferentes conteúdos, relacionados com o 
Parque Natural e a avifauna dos Açores, 
nomeadamente um painel de avistamen-
tos, um holograma e, ainda, um livro com 
ilustrações de aves invernantes, migratórias, 
nidificantes e acidentais. Têm também a 
oportunidade de “viajar” pela ilha através 
de uma experiência de realidade virtual, 
que permite uma melhor compreensão da 
interação do Homem com o ambiente.

O Centro integra também a última ata-
fona do Corvo, local onde, até ao início dos 
anos 60, se realizava o principal processo de 
farinação da ilha. 
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ILHA DO CORVO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE AVES 
SELVAGENS DO CORVO / CORVO WILD 
BIRDS INTERPRETATION 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 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 VISITA GUIADAS/ GUIDED 
TOURS:
Mediante marcação prévia com um mínimo de 
48 horas de antecedência 
Duração da visita: 30 - 45 minutos 
Número de pessoas por visita: 4 - 30 
 
By appointment with a minimum of 48 hours in 
advance 
Tour duration: 30 - 45 minutes 
Number of people per tour: 4 - 30

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 €
Residente na RAA*: Grátis

Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.
*Mediante apresentação do Cartão de Cidadão.

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

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

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/ Address: Canada do Graciosa s/n, 
9980-031 Vila do Corvo 
Telefone/ Phone: (+351) 292 596 051
E-mail: pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
Coordenadas GPS: 39°40’26.339’’ N | 
31°6’42.779’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
A partir do núcleo histórico da Vila, desloque-
se para a “Casa do Espírito Santo”, sita no 
Largo do Outeiro. Uma vez de frente para este 
edifício, siga para a esquerda, subindo a Rua do 
Outeiro, ao longo de 30 m. No cimo, depara-
se com uma “canada” à esquerda (localmente 
conhecida como Canada do Graciosa) de onde 
pode avistar a placa do Centro, que se encontra 
contígua aos edifícios que o integram, e daí 
desça até este.

From the historical centre of the village, head 
towards the “Casa do Espírito Santo”, located 
in Largo do Outeiro (square). Once facing this 
building, turn left and go up the Rua do Outeiro 
(street), for 30 m. At the top is a “canada” 
(path) on the left (locally known as Canada do 
Graciosa) where you can see the sign indicating 
the Centre, which is adjacent to its buildings, 
and from here descend to it.


