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Porto Santo é a mais pequena ilha habitada do arquipé-
lago da Madeira. Fica situada no Oceano Atlântico, no 
extremo sudoeste europeu e apenas a 500 km da costa 
africana e a 1000 Km da Europa, a uma hora e meia de 
voo da cidade de Lisboa.

Descoberto em 1418 pelos navegadores portugueses, este 
arquipélago é formado pelas ilhas de Madeira e Porto Santo 
e ainda pelas ilhas desabitadas das Selvagens e das Desertas.
A hospitalidade e simpatia da população, o clima ameno 
durante todo o ano, as espetaculares paisagens únicas, a par 
da riqueza e variedade dos recursos naturais, históricos e cul-
turais, constituem apenas algumas das razões para descobrir 
este paraíso.
A Ilha de Porto Santo é banhada por águas turquesas, sendo 
a sua principal característica a praia de areia fina e dourada 
que, estendendo-se ao longo de 9 km, convida a muitos ba-
nhos de sol e de mar.
Saúde e bem-estar andam de mão dada nesta magnífica 
praia, dado que, para além das águas translúcidas, a areia 
possui propriedades terapêuticas raras. É muito suave, leve e 
pouco abrasiva e é composta principalmente por carbonato 
de cálcio, sob forma de calcite, que lhe confere propriedades 
térmicas muito particulares.

Além da praia, a cidade de Vila Baleira conta histórias e lendas 
de um passado mais ou menos remoto, como é o caso da 
Casa Museu, onde em tempos viveu Cristóvão Colombo.
A beleza primitiva das paisagens encanta todos os que de-
cidem passear e ou pedalar através dos atalhos e caminhos 
da ilha.
A segurança, associada à simpatia de gentes hospitaleiras, 
aos prazeres que a natureza oferece, à belíssima praia de areia 
fina e ao mar de águas tranquilas, fazem da ilha de Porto San-
to um lugar privilegiado entre rotas similares.

Venha conhecer uma ilha onde a tranquilidade é rainha!
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A praia de areia fina e dourada e a longa costa banhada por 
águas quentes e cristalinas não são as únicas atrações da ilha 
do Porto Santo. Este paraíso veraneante é também procura-
do pelas propriedades terapêuticas das suas areias e das suas 
águas, que oferecem várias formas de terapias. O tratamento 
de doenças ortopédicas, reumáticas e fisiátricas são apenas 
algumas das opções terapêuticas oferecidas por este destino, 
localizado a apenas 50 km de distância da ilha da Madeira. A 
água do mar rica em cálcio, iodo e magnésio, elemento ideal 
para recuperar da falta de sais minerais, causados pelo stress 
e pela fadiga, é outro dos motivos que tornam este destino 
tão único. 

Areia Terapêutica do Porto Santo
A praia do Porto Santo destaca-se pela sua areia com pro-
priedades carbonatadas, composta por sedimentos de co-
rais, conchas e ouriços-do-mar. Reconhecida cientificamente 
pelas suas propriedades terapêuticas que auxiliam no tra-
tamento de enfermidades reumáticas e ósseas, esta areia é 
igualmente um dos elementos que integram os tratamentos 
desenvolvidos pelo Centro de Geomedicina do Porto Santo.

Água do Porto Santo
A água do mar do Porto Santo é usada em tratamentos 
de talassoterapia, devido às quantidades elevadas de es-

trôncio, crómio e iodo, elementos benéficos para a saúde. 
Da mesma forma, a água de nascente desta ilha, é também 
rica em componentes essenciais (como o bicarbonato de só-
dio) para o bem-estar do corpo humano.

Talassoterapia
Stress, cansaço, fadiga, sedentarismo, deficiências alimenta-
res, intoxicações causadas pelo tabaco, osteoartrite, distúr-
bios digestivos e recuperação pós-parto são apenas alguns 
dos tratamentos oferecidos pelo centro de Talassoterapia, 
que significa “terapia do mar” em grego. Venha visitar este 
centro único no Porto Santo e relaxe enquanto cuida de si 
mesmo e de sua saúde.
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Via Aérea
Existem várias ligações diárias entre a Madeira e o Porto San-
to, e entre Lisboa e Porto Santo durante todo o ano.

Aeroporto de Porto Santo
Localidade: A 2 Km da cidade de Vila Baleira
Tel.: (+351) 291 980 120; Fax (+351) 291 980 121
E-mail: anam@anam.pt
www.anam.pt
Código ICAO:LPPS
Código IATA: PXo

Via marítima
Um moderno ferryboat, denominado “Lobo Marinho”, pro-
priedade da empresa Porto Santo Line, assegura diariamente 
a ligação de passageiros e veículos, entre a ilha da Madeira 
e do Porto Santo, numa viagem que tem dura aproximada-
mente 2horas e 30minutos. Este navio tem capacidade para 
1.153 passageiros.

Porto Santo Line
Ferryboat entre as ilhas
E-mail: info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt

No Funchal
Sede – Ponto Venda: Rua da Praia, 6
9000-503 Funchal
Tel.: (+351) 291 210 300; Fax (+351) 291 226 434

Porto de Funchal
Tel.: (+351) 291 214 880; Fax (+351) 291 214 888

No Porto Santo
Rua Estêvão de Alencastre, Loja 6/7
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 938
Fax: (+351) 291 982 543
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Marina de Porto Santo
A Marina do Porto Santo, concessionada à empresa “Assistên-
cia Náutica 33º/16º”, fica situada no interior do porto refúgio 
da ilha. Tem uma capacidade de acostagem em pontões flu-
tuantes de 165 lugares para embarcações dos 4 a 15 metros 
de comprido. Todos os postos de amarração estão equipa-
dos com sistema de fornecimento de água e eletricidade. 
Balneários, sanitários, lavandaria, oficina, receção e envio de 
faxes, são alguns dos serviços disponibilizados aos utilizado-
res. 

Assistência Náutica 33º/16º
Marina de Porto Santo
16º 18’ 40” 33º 03’ 21”N
Tel (+351) 291 980 080
Fax: (+351) 291 983 742
Email: marinaportosanto@quintadolorde.pt 
www.quintadolorde.pt 
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Transportes:

Táxis
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
Tel.: (+351) 291 982 123

Autocarros
Viagens à volta da ilha: de e para o Porto 
Centro da cidade junto da bomba da gasolina
Tel: (+351) 291 291 982 780 / 291 982 403

Rent a car
Bravacar
Aeroporto do Porto Santo 
Tel. (+351) 291 708 900
www.bravacar.com.pt 

Moinho
Hotel Vila Baleira- lj 1
Tel. (+351) 291 982 141
Aeroporto de Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 260 /291 982 780
www.moinho-rentacar.com

Rodavante
Aeroporto do Porto Santo
Tel.(+351) 291 982 925
www.rodavante.com  

SIXT
Aeroporto do Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 033
www.sixt.pt
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Casa Museu Cristóvão Colombo
A Casa Museu Cristóvão Colombo, o maior ícone cultural 
do Porto Santo, assinala a presença do descobridor da 
América na ilha. O museu procura recriar o ambiente em 
que viveu o explorador durante algum tempo.
A Casa de Colombo apresenta-se com um conjunto de 
dois edifícios, o mais antigo deles remonta à época em 
que o navegador viveu na ilha. Em exposição, para além 
de retratos de Colombo, executados entre o século XVI 
e XX, encontram-se mapas com as diversas rotas por ele 
percorridas.

Aberto de terça a sábado, das 10:00 às 12:30 e das 14:00 às 
17:30. Domingos das 10:00 às 13:00. Encerra às segundas-
-feiras e feriados.

Horário de Verão: meses de Julho, Agosto e Setembro. 
Terça a sábado, das 10:00 às 12:30 e das 14:00 às 19:00. 
Domingos das 10:00 às 13:00. Encerra às segundas-feiras 
e feriados.

Travessa da Sacristia, 2 e 4; 9400-176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405; Fax (+035) 291 983 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt 
www.museucolombo-portosanto.com

“Quinta das Palmeiras”
Localizada no sítio dos Linhares, numa colina no centro-
-oeste da ilha, este mini zoo e mini jardim botânico ofe-
rece aos seus visitantes um vasto número de espécies 
ornitológicas e vegetais, numa área de 5380 m2, cobertos 
por uma vegetação luxuriante.

Horário de Verão: 
Aberto todos os dias das 10:00 às 17:00 horas.

Horário de Inverno: 
Aberto todos os dias das 10:00 às 13:00 
e das 15:00 as 17:00 horas.

Sítio dos Linhares
9400-080 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 625
e-mail: quintadaspalmeirasportosanto@hotmail.com
www.quintasdaspalmeirasportosanto.com
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Centro de Artesanato
Situado no centro da cidade, próximo ao antigo cais, este 
centro dedica-se à divulgação e comercialização dos pro-
dutos artesanais do arquipélago. 

Capela de Nossa Senhora da Graça
Esta ermida é um dos mais antigos templos construídos 
no Porto Santo, antes de 1533. Destruída no ano de 1812, 
foi reconstruída em 1951. Intimamente ligada à história 
da ilha, aqui refugiaram-se muitos dos habitantes para 
escapar à perseguição dos piratas.

Forte de São José
O antigo forte de São José encontra-se na parte alta da ci-
dade e é formado por uma linha de 8 pequenos canhões 
de ferro que, em tempos, serviam para defender a ilha. A 
sua construção sofreu profundas alterações desde o iní-
cio do século XVII e a partir do século XX, o forte tornou-
-se propriedade privada.

Igreja Matriz
Um dos principais monumentos porto santenses é a Igre-
ja Matriz também denominada Igreja da Nossa Senhora 
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da Piedade, situada no Largo do Pelourinho, em plena 
cidade.

Esta igreja foi, por várias vezes, incendiada pelos piratas e 
corsários que desembarcavam na ilha. Atualmente con-
serva no seu interior belíssimos altares e telas, da autoria 
de Martim Conrado e Max Romer, cuja beleza artística 
desperta a atenção de todos os que visitam o templo. 

Moinhos de Vento
A paisagem porto santense caracteriza-se pelo apareci-
mento, aqui e ali, dos tradicionais moinhos de vento. Por 
apresentar um relevo relativamente baixo, a ilha está mui-
to exposta ao vento de todos os quadrantes. Os moinhos 
de vento de Porto Santo surgiram para a moagem de ce-
reais, necessária para o fabrico do pão.

O primeiro moinho de vento foi construído em 1794, e 
foi a obra mais grandiosa que se realizou no Porto San-
to durante o século XVIII. Anos mais tarde, o Porto Santo 
apresentava já um aspeto muito pitoresco, com inúmeros 
moinhos de vento, em madeira e tipo rotativo, alguns dos 
quais se mantêm ainda em atividade.

Palácio Municipal
Mesmo no centro da cidade, este edifício, também cha-
mado “Casa Comunal”, tem a particularidade de ter sido 
uma antiga prisão. A origem da sua edificação remonta 
ao longínquo século XVI, embora já tenha sofrido altera-
ções, com o objetivo de o tornar mais funcional.

Monumento aos Descobrimentos
Vulgarmente conhecido como o “Pau de Sabão”, é for-
mado por uma secção quadrangular e imponente onde, 
em cada um dos lados se encontram relevos alusivos 
aos descobrimentos da época do Infante D. Henrique. 
Inaugurado a 28 de Agosto de 1960, o Monumento aos 
Descobrimentos, obra de António Aragão, fica situado na 
Alameda do Infante.

Portela
Este miradouro, situado a 1,6 km do centro da cidade, faz-
-se anunciar por uma estrada ladeada de palmeiras e por 
três moinhos de vento. Daqui pode avistar-se, em baixo, a 
oeste, a praia do Porto Santo e, a este, a forma cónica do 
Pico de Baixo e o Ilhéu de Cima. No caminho para este 
miradouro, não deixe de reparar na Capela de Nossa Se-
nhora da Graça, erguida em 1851.
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Pico Castelo
No alto deste cume foi construída uma pequena fortaleza 
no século XVI, para fazer frente às frequentes invasões de 
piratas franceses e argelinos. É um miradouro que propor-
ciona uma excelente vista panorâmica de Porto Santo.

Pico do Facho
Com uma altitude de 517 metros, o Pico do Facho é o 
pico mais alto da ilha.
Em tempos remotos, acendiam-se aqui fachos para avisar 
a população da aproximação de embarcações inimigas.
Os amantes da diversidade e da descoberta, poderão ex-
plorar a Serra de Fora e o extenso vale da Serra de Dentro, 
situados na encosta oriental do Pico do Facho e observar 
paisagens únicas, pequenas baías encantadas e o mar le-
vadiço da zona norte.

Pico das Flores
Situado no extremo ocidental da ilha, é o local ideal para 
admirar a paisagem encantadora de toda a ilha do Porto 
Santo. A ocidente, podem ver-se as Ilhas Desertas e a Ilha 
da Madeira. O Sítio dos Morenos, adjacente a este Pico, é 
um gracioso local para piqueniques e diversão.
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Pico Ana Ferreira
Neste pico encontra-se o miradouro da Pedreira, do qual 
se avistam o ilhéu de Fora e os Picos do Facho e do Caste-
lo. Esta pedreira é constituída por colunas prismáticas, de 
formas muito irregulares, sendo popularmente conheci-
da por o “Piano”. Quem subir até ao cimo, poderá contem-
plar uma panorâmica da cidade.

Fonte da Areia
Numa ilha onde a quantidade de água é controlada, a im-
portância das fontes naturais ainda se mantém.

Antigamente, esta fonte continha a água mais saborosa 
de toda a ilha, utilizada até com fins medicinais sendo, 
por esta razão, considerada pelos seus habitantes uma 
fonte sagrada. Atualmente, da Fonte da Areia já não brota 
a água daqueles tempos, mas o vento persistiu em deixar 
os seus traços nas rochas arenosas, oferecendo aos seus 
visitantes um incrível espetáculo de erosão.

Para chegar a esta fonte, é necessário partir da vila de Ca-
macha e passar por uma estrada que continua para oeste, 
em direção ao mar.

Ponta da Calheta
Provavelmente não haverá melhor maneira de desfrutar 
da praia do Porto Santo, a não ser através do passeio da 
cidade até à Ponta da Calheta, caminhando ao longo da 
praia.
Deixe-se embalar pelo som mágico das ondas, e contem-
ple esta indescritível beleza.
Se puder aguarde pelo anoitecer e na hora crepuscular, 
não perca os encantados raios de sol que acariciam o mar 
e a areia dourada.
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Zimbralinho
Deslocando-se para oeste, entre o Miradouro das Flores 
e o Sítio dos Morenos, encontrará o Zimbralinho, lugar 
de grande beleza pela paz que irradia. Após percorrer 
uma vereda, a vista alcança uma praia de calhau, onde se 
encontra um fontenário. O visitante terá então de iniciar 
uma descida em direção às fantásticas águas turquesas 
que ali repousam.

Morenos
A oeste, entre o Pico Ana Ferreira e para lá do Zimbra-
linho, há uma zona coberta de um verde tranquilizador, 
ideal para piqueniques.

Ilhéu de Baixo ou da Cal
Este ilhéu possui ricas minas de calcário. As suas encostas, 
perfuradas de cavernas, dão acesso a inúmeras galerias 
que merecem ser exploradas. Entre este ilhéu e a Ponta 
da Calheta medeia o Boqueirão de Baixo, de 400 metros 
de largura, navegável apenas com pequenas embarca-
ções e quando o mar não faz rebentação.

Makete PT Porto Santo.indd   17 12/08/13   12:57



18 . guia porto santo  

o que fazer

Makete PT Porto Santo.indd   18 12/08/13   12:57



guia porto santo . 19

Praia
Na praia do Porto Santo, o prazer dos banhos de mar 
aliam-se à qualidade da areia e à segurança que nela se 
vive faz da ilha um destino excecional para férias.
Saúde e bem-estar estão de mãos dadas, nesta magnífica 
praia, visto que, além da transparência das águas, as suas 
areias possuem indiscutíveis propriedades terapêuticas. 
Descubra os benefícios desta praia serena e convidativa 
e deixe-se relaxar, recuperando a energia e motivação de 
que necessita. 

Passeios Dunar
Este passeio, de cerca de 12 metros, prolonga-se pela 
zona contígua das dunas. Possui um piso construído em 
calçada, de cores sóbrias e bancos de jardim que acom-
panham todo o percurso, decorado com vegetação e 
palmeiras. Aí encontrará a simplicidade e o silêncio, con-
jugados com o prazer de caminhar.

Biblioteca Municipal
A Biblioteca Municipal do Porto Santo fica situada na Rua 
Dr. Nuno Silvestre Teixeira, ao lado do edifício do Centro 
Cultural e de Congressos. A biblioteca possui cerca de 

23 mil livros, constantemente atualizados. Tem ainda à 
disposição dos seus utilizadores uma videoteca, acesso 
à Internet gratuito e um espaço para crianças e jovens.
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Na ilha do Porto Santo encontrará Empresas de Ani-
mação Turística especializadas na organização de 
atividades lúdicas que o ajudarão a tirar o melhor 
partido das suas férias da melhor forma possível.  
Consulte o site www.visitmadeira.pt 

Pesca Desportiva
O Porto Santo, assim como a Madeira, conquistou fama 
internacional como um destino de primeira classe para a 
pesca em alto mar. Dada a abundância e a qualidade das 
espécies de tunídeos, estas ilhas são o lugar ideal para a 
pesca de espadim azul com mais de 500 kg.

Mergulho
Há muito tempo que o Porto Santo é visitado pelos aman-
tes de mergulho, graças à transparência e temperatura 
das suas águas e à beleza das profundidades marinhas. 
O local mais procurado pelos mergulhadores fica na zona 
a sul do Porto de Abrigo onde se encontra, naufragado 
desde 2000, o navio “Madeirense” que durante décadas, 
ligou as ilhas do Porto Santo e da Madeira. Centenas de 
mergulhadores já visitaram este tesouro submerso e to-
dos concordam em defini-lo como uma excecional atra-
ção para os apaixonados do mergulho.

Vela, Passeios de Barco, Canoa e Canoagem
As agradáveis temperaturas, a limpidez das águas e a on-
dulação suave proporcionam excelentes condições para 
a realização de agradáveis passeios à volta da ilha, através 
da vela, barco, canoagem ou remo.

Jetski, Esqui Náutico, Windsurf e Kitesurf
Tirando partido da baía de águas intensamente azuis, 
poderá praticar estas modalidades. Desafie o vento e 
aproveite uma praia onde encontra um espaço com con-
dições magníficas para viver as emoções que o windsurf 
ou o kitesurf proporcionam.
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Hipismo
A ilha do Porto Santo possui um centro hípico que, para 
além de colocar à disposição os serviços no picadeiro, 
permite ainda programar passeios a cavalo pelo Porto 
Santo, através de percursos de maior ou menor dificul-
dade.

Hipicenter
Sítio da Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 258 
 
Telemóvel (+351) 917 775 542
E-mail: hipicenter@yahoo.com  
hipicenter.tripod.com/hipic1.htm

Jeep Safari
Aventure-se a conduzir um veículo todo o terreno na ilha 
do Porto Santo, desfrutando os panoramas únicos que se 
lhe oferecem.
Nunca esquecerá as sensações únicas de ultrapassar obs-
táculos de difícil acesso.
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Asa-delta e Parapente
As características da ilha, da qual sobressai o tom dou-
rado da areia e o azul translúcido do mar, tornam o voo 
desportivo numa atração para pessoas com ou sem ex-
periência. Suba a um dos picos e atreva-se a descolar de 
parapente ou de asa-delta. Há excelentes sítios para des-
colar e muitas alternativas para aterrar.

Ciclismo e Motociclismo
Sendo o Porto Santo uma ilha pouco montanhosa, o ci-
clismo é uma forma muito popular de explorá-la. Peda-
lando aprazivelmente e com calma, descobrirá os recan-
tos mágicos desta ilha.

Golfe
O Campo de Golfe do Porto Santo, projetado pelo ex-
-campeão mundial Severiano Ballesteros, foi inaugurado 
em 2004. Dispõe de um circuito de 18 buracos par 72 e de 
um circuito rápido de nove buracos par 3, denominado 
Pitch and Putt, para percorrer numa hora. O campo ocupa 
uma vasta área que oferece aos jogadores vistas espeta-
culares sobre as costas sul e norte da ilha.

Porto Santo Golfe
Sítio das Marinhas
Apartado 174
9400-162 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 778, Fax: (+351) 291 983 508
E-mail:sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com
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Ténis
Na ilha do Porto Santo encontra o melhor aldeamento de 
campos de ténis de toda a região e um dos maiores do 
país. Situado no sítio de Campo de Baixo, numa zona con-
tígua ao campo de golfe, este aldeamento está dotado 
de todo o equipamento necessário para a realização de 
torneios de alta competição. É composto por um estádio 
principal, que dispõe de bancadas para 1000 pessoas, cin-
co campos secundários e dois campos de padel.

Aberto todos os dias das 10:00 às 13:00 
e das 15:00 às 20:00 horas.

Porto Santo Ténis
Campo de Baixo
Porto Santo

Tel.: (+351) 291 980 600
Fax: (+351) 291 982 584

E-mail: msilva.sdps@netmadeira.com ou 
mjose.sdps@netmadeira.com 
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Passeios a pé
Passear entre paisagens maravilhosas, desfrutando a sua 
beleza agreste é, sem dúvida, uma boa maneira de desco-
brir os encantos da natureza, relaxar e recuperar as ener-
gias perdidas ao longo do ano. No Porto Santo poderá 
gozar da simplicidade e do silêncio das caminhadas.
Os percursos pedonais recomendados na Região Autó-
noma da Madeira são classificados como pequenas rotas 
(PR), tendo sido estabelecidos e regulamentados pelo 
Decreto Legislativo Regional nº 7-B/200/M.
Na ilha do Porto Santo, poderá percorrer 2 percursos pe-
destres recomendados: 

PR 1 Vereda do Pico Branco e Terra Chã 
 (ER 111 - Terra Chã);

PR 2 Vereda do Pico do Castelo 
 (Moledo - Pico do Castelo).

De forma a garantir e zelar pela segurança dos caminhan-
tes, alguns circuitos pedestres da Região estão sujeitos 
a trabalhos de recuperação, pelo que aconselhamos a 
consultar o ponto de situação dos mesmos previamen-
te à sua realização, através do site www.visitmadeira.pt 

Makete PT Porto Santo.indd   25 12/08/13   12:57



26 . guia porto santo  

cultura
festas tradicionais

Makete PT Porto Santo.indd   26 12/08/13   12:57



guia porto santo . 27

Dia dos Reis Magos
Comemorado a 6 de Janeiro, o Dia dos Reis Magos é calo-
rosamente festejado na ilha do Porto Santo.
Os festejos duram toda a noite, com a comunidade do 
Porto Santo em procissão, devidamente trajada, que en-
toa vários cantos populares, indo de porta em porta a 
admirar os presépios tradicionais.

Festa de Santo Amaro
Esta festividade ocorre no dia 15 de Janeiro e é vivida 
intensamente pela população, que, vestida a rigor, com 
as típicas braguinhas, rajões e mandolins, recolhe-se em 
grupos familiares e de amigos, passando a noite entre 
músicas tradicionais que atravessam de geração em gera-
ção. Também esta festa acaba só com o romper da aurora.

Festas de São João
De todas as festividades, a mais representativa e esperada 
é sem dúvida a dedicada a São João, que é o patrono da 
ilha e cujas comemorações se desenrolam a 23 e 24 de 
Junho, incluídas nas Festas do Concelho. Estas festividades 

são um ex-líbris da cultura popular, cultural e recreativa, a 
identidade que caracteriza Porto Santo e as suas gentes.

Festa de Nossa Senhora da Graça
Celebrada em meados de Agosto (14/15), esta festa reli-
giosa mobiliza centenas de fiéis e admiradores. Esta festa 
caracteriza-se por uma liturgia seguida de procissão, à 
qual se segue um arraial ao ar livre com as típicas barracas 
de comes e bebes. 

Nossa Senhora da Piedade
Pela junção de simbolismo e tradições, também esta é 
uma festa religiosa que inclui música tradicional, bandas, 
comes e bebes, numa autêntica festa a céu aberto, típica 
do Porto Santo. Esta festa celebra-se no final do mês de 
Agosto, no templo com o mesmo nome.

Festas das Vindimas
Durante os últimos dias de Agosto, no centro da cidade, 
são dados a conhecer a todos os visitantes do Porto Santo 
as diferentes culturas vinícolas cultivadas na ilha, tudo isto 
num ambiente festivo onde circula no ar o aroma a vinho.
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Festival de Colombo
Em Setembro, a cidade de Vila Baleira dedica uma sema-
na ao navegador Cristóvão Colombo, que passou por esta 
ilha e aqui viveu durante alguns anos.
Os primeiros contactos de Colombo com a Madeira 
ocorreram em 1478, quando o Funchal se dedicava ao 
comércio do açúcar. Mas as ligações mais íntimas com 
o arquipélago da Madeira devem-se ao seu casamento 
com Dona Filipa Moniz, filha do primeiro capitão dona-
tário do Porto Santo. Entre 1480 e 1482, Colombo viveu 
no arquipélago, vendo nascer o seu filho Diogo no Porto 
Santo. 
Este festival quer recordar a passagem e a vida do nave-
gador pelo arquipélago da Madeira, durante as suas via-
gens para o continente americano, bem como a epopeia 
da época dos Descobrimentos.
É recriado um ambiente alusivo à época dos Descobri-
mentos Portugueses, com várias iniciativas analogica-
mente ligadas à vida na ilha daquele tempo.
Muita música, exposições, animações de rua, ambienta-
ções medievais e, em especial, recriação do desembarque 
de Colombo e dos seus companheiros no cais da cidade, 
juntamente com um cortejo histórico, assinalam esta se-
mana “histórica”.
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Antes de planear a sua viagem, saiba como chegar ao 
Arquipélago da Madeira, quais são os documentos 
legais necessários, as formalidades alfandegárias e as 
prevenções de saúde a tomar.

Documentos
Se o visitante for oriundo da União Europeia, como mem-
bro do acordo de Shengen, pode entrar livremente. Se 
não integra este acordo, necessita de um documento de 
identificação que, de acordo com a regulamentação por-
tuguesa, poderá ser um passaporte válido e, em alguns 
casos, um visto.

Formalidades alfandegárias
Não existe limite, relativamente à saída de produtos. Se 
transportar uma quantidade que possa parecer excessi-
va aos funcionários da alfândega, poderá ser-lhe pedido 
que prove que os produtos transportados são para uso 
pessoal.

Vacinação e Prevenções para a Saúde
Não necessita de nenhuma vacina antes de viajar para 
o Arquipélago. O serviço de urgência nos hospitais 

públicos é gratuito para os cidadãos da União Euro-
peia, enquanto para os visitantes de outras naciona-
lidades está disponível um serviço particular de assis-
tência médica.

Centro de Saúde
Rua Dr. José Diamantino Lima
Tel.: (+351) 291 980 060; Fax: (+351) 291 980 061

Farmácia
Está aberta de segunda a sexta, das 09:00 às 13:00 
e das 15:00 às 19:00 horas.
Rua João Gonçalves Zarco
Tel.: (+351) 291 982 577

Tecnologias de informação
As tecnologias de informação e comunicação estão am-
plamente difundidas e desenvolvidas na Região. O indica-
tivo telefónico internacional da Madeira é +351.

Telefones
Encontrará cabines telefónicas públicas espalhadas pelas 
ruas principais das maiores localidades. Algumas aceitam 
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apenas cartões telefónicos que podem ser adquiridos 
nos bares, nas tabacarias e nos correios.
Para telefonar para o estrangeiro, deve digitar 00 seguido 
do indicativo do país para onde quer ligar.

Hora
O Arquipélago da Madeira tem horário GMT, com hora 
legal e solar. Os relógios avançam uma hora no último do-
mingo de Março e recuam uma hora no último domingo 
de Outubro, de acordo com as normas da União Europeia.

Água e Eletricidade
A corrente elétrica em Porto Santo é de 220 V.
A água é dessalinizada e pode beber-se sem qualquer 
reserva.

Bancos e Comércio
Os bancos estão abertos das 08:30 às 15:00 horas, de se-
gunda a sexta-feira.
As agências de câmbio estão abertas das 09:00 às 13:00 
e das 14:00 às 19:00 horas, todos os dias, exceto sábado, 
dia em que estão abertas das 09:00 às 19:00. Fora deste 
horário, o câmbio pode ser efetuado nos hotéis.
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Polícia
Se precisar de auxílio policial, ligue para o 112. Os servi-
ços da Polícia de Segurança Pública em Porto Santo têm  
uma esquadra na cidade (Matas) com o telefone (+351) 
291 982 423, e outra no Aeroporto com o telefone (+351) 
291 982 289.

Bombeiros
Em caso de incêndio, dirija-se aos Bombeiros Voluntários, 
Tel.: (+351) 291 982 115 e Fax: Tel.: (+351) 291 983 924, 
situados no Aeroporto de Porto Santo.

Segurança
As ilhas deste arquipélago constituem um dos lugares 
mais seguros do mundo para passar férias. Desde que 
cumpra as precauções mínimas exigidas pelo bom 
senso em qualquer parte do mundo, é difícil que te-
nha algum problema. A maior parte dos hotéis possui 
cofres de segurança ou lugares onde depositar obje-
tos de valor. 

Posto de Turismo do Porto Santo
Centro de Artesanato
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 985 244

Makete PT Porto Santo.indd   33 12/08/13   12:57



34 . guia porto santo  

Notas
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