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O Cabo Carvoeiro possui uma curiosa particularidade de estar rodeada de mar por três 

lados: norte, oeste e sul. Isto faz deste local um dos mais frescos da costa portuguesa 

durante o Verão. Além disso, torna este local especialmente propício à observação de 

aves marinhas. 

O Cabo Carvoeiro está situado no extremo ocidental da península de Peniche, numa 
zona de grande beleza paisagística pelas curiosas formações geológicas que o mar 
esculpiu ao longo dos tempos, de que é exemplo a Nau dos Corvos, um enorme 
rochedo cuja forma faz lembrar uma grande embarcação semi-naufragada. 
 
Este local que oferece vistas deslumbrantes sobre o mar e as ilhas Berlengas é também 
um excelente ponto de observação de aves marinhas. 

Identificação de espaços de interesse geológico. 

Identificação de espécies naturais existentes. 

Exploração de caminhos e trilhos. 
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As famílias dos faroleiros que faziam serviço na Berlenga foram alojadas em habitações 
junto ao farol em 1975. O pessoal começou a fazer serviço nos dois faróis, o da Berlenga 
e o do Cabo Carvoeiro, passando para um regime de turnos. Em 1988 houve mais uma 
remodelação no farol, foi retirado o aparelho lenticular e montado em seu lugar um 
PRB – 46. 
Em fevereiro de 2011 foi retirado o PRB 46 e montada uma ótica dióptrica de 4ª ordem 
(500mm de diâmetro). Ficou com 15 milhas de alcance. 

 

https://www.infopedia.pt/$peniche 

https://www.amn.pt/DF/Paginas/FarolCaboCarvoeiro.aspx 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/cabo-carvoeiro 

 

Articulação com Cidadania e desenvolvimento 

• Identificar componentes da identidade nacional e regional; 

• Caracterizar os principais elementos do património construído nas 
diferentes regiões portuguesas; 

• Indicar itinerários de interesse paisagístico e patrimonial para diferentes 
regiões. 
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