Parque Natural do Corvo
Corvo Natural Park

PR Percurso Pedrestre / Walking Trail
01 Cara do Índio - Vila do Corvo
COR Ilha do Corvo / Corvo island

O percurso atravessa zonas protegidas. É responsabilidade de
todos nós contribuirmos para a sua proteção, bem como
assegurar a sua biodiversidade através da conservação destes
habitats naturais.
The trail goes through protected areas. It’s our responsability to
contribute to its protection, as well as to assure its biodiversity
through the conservation of these natural habitats.

Cara do Índio
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39° 41' 6,05" N
31° 6' 39,82" W

02h00
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Easy
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Wrong way
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Hard
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Turn left
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Turn right

Topografia do Trilho / Trail´s topography
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Motorizados
Motorized
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Equestrian

Pedestrianistas
Walkers

Equipamento
Equipment

Ondulado
Wavy trail

A rota da Cara do Índio liga o
interior da ilha à Vila do Corvo,
geossítio composto por uma
superfície plana formada por
escoadas lávicas que originaram
a Fajã lávica da Vila do Corvo.
Inicie o percurso próximo do
geossítio da Coroínha e arriba de
Pingas, um cone vulcânico com a
cratera exposta para Sul e siga
ao longo de uma canada ladeada
de muros de pedra solta em
direção à costa. Ao chegar junto
à falésia encontrará, à direita,
uma rocha de basalto que através
da erosão foi sendo esculpida
naquilo que os que habitantes
acreditam ser a cara de um índio
(foto 1).

The route Cara do Índio connects
the island interior to Vila do Corvo,
a geosite composed by a flat
surface formed by lava flows that
originated the lava cliff of Vila do
Corvo. Begin the walk near the
geosite of Coroínha and cliff of
Pingas, a volcanic cone with the
crater exposed South and follow
along an alley flanked by dry stone
walls, towards the coast. Arriving
near the cliff you will find, on your
right end side, a basalt rock that
through erosion has sculpted, in
what the inhabitants believe, is the
face of an Indian (photo 1).

Daqui o caminho desce de forma
mais acentuada por um atalho
ladeado de exemplares de flora
endémica como a Urze (Erica
azorica) e Cedro-do-mato
(Juniperus brevifolia), passando
por antigos abrigos para proteção
escavados na rocha e
interessantes formações
geológicas. Passe um miradouro
com vista para a Vila do Corvo
(foto 2) e continue até à estrada.
Atravesse-a com cautela e
prossiga pela zona histórica da
vila com principal destaque para
a arquitetura das casas e as ruas
estreitas, determinantes aquando
das invasões piratas durante os
séculos XVI e XVII.

From here the trail goes down in a
deeper way through a short cut
flanked with exemplars of endemic
flora such as Azorean Heather
(Erica azorica) and Azores Juniper
(Juniperus brevifolia), passing by old
shelters dug on the rock and
interesting geological formations.
Pass by a viewpoint, with a view
over Vila do Corvo (photo 2) and
continue until the road. Cross it
carefully and proceed by the
historical area of the village with
focus on the architecture of the
houses and the narrow streets,
determinant during the pirate’s
attack in the 16th and 17th c.

Nesta fase final, junto à costa,
são visíveis os moinhos de vento
tradicionais, bem como vários
exemplares de um dos mais
bonitos endemismos da região, a
Vidália (Azorina vidalii) (foto 3).
O percurso termina na praia da
Areia (foto 4), local onde pode
aproveitar para se refrescar nas
águas do Atlântico, se o tempo o
permitir. Esta zona de baixa
altitude é muito procurada para a
observação de avifauna local e
também algumas espécies
migratórias. Não deixe de visitar
o EcoMuseu, no centro da vila e
ficar a conhecer melhor o
património corvino.

At this final stage, near the coast,
you can see the traditional
windmills, as well as several
exemplars of one of the most
beautiful endemic species of the
region, the Azorean Bellflower
(Azorina vidalii) (photo 3). The trail
finishes at the beach of Areia
(photo 4), place where you can
profit to refresh in the waters of the
Atlantic, if the weather allows it.
This area of low altitude is much
sought after for the local avifauna
watching and also some bird
migrating species. Visit the Eco
Museum, in the center of the village
and you will get to know better the
heritage of the island.

açores

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS
(00 351) 292 596 261

(00 351) 292 596 218

(00 351) 296 308 625
Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number

112

Código de ética e conduta do pedestrianista:
1. Antes de iniciar a caminhada, informe sempre alguém de qual o percurso que irá fazer
e quando pretende começar.
2. Certifique-se de que possui o equipamento adequado e os mantimentos necessários.
3. Evite sair do trilho identificado, não utilize atalhos.
4. Feche todos os portões que abrir ao longo do percurso.

Ethic and behaviour code for hikers:
1. Before starting the walk always inform someone about the trail you will take and when you
intend to start it.
2. Make sure you have the adequate equipment and enough supplies.
3. Avoid leaving the identified trail and do not take shortcuts.
4. Throughout the course, leave all gates closed.
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Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies
Habitat/Species Management Area
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Alojamento Turístico
Accommodation

Ermida
Hermitage

Zona Balnear
Bathing Area

Restaurante
Restaurant

Moinho de Vento
Windmill

Estacionamento
Parking
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Direção Regional do Turismo
Tourism Board
Tel: +351 292 200 500
e-mail: acoresturismo@azores.gov.pt
Posto de Turismo do Corvo
Corvo Tourism Office
Tel: +351 292 596 277
e-mail: pt.corv@azores.gov.pt
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