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1 Resumo 
No âmbito da elaboração do Descritor Património para o Plano de Urbanização 
da Frente Mar – Campo Baixo/Ponta da Calheta (Porto Santo), identificaram-
se 13 ocorrências patrimoniais na área de projecto, de natureza etnográfica e 
arquitectónica. 

 
Apesar do valor patrimonial destes sítios, não há qualquer condicionante 
determinante para a execução do Plano de Urbanização, desde que seja 
realizado o respectivo Plano Estratégico de Salvaguarda Patrimonial (PESP), 
que é constituído por medidas genéricas de minimização de impactes 
negativos (como o acompanhamento arqueológico) e por medidas de carácter 
específico (como a realização de levantamentos de alçados e plantas dos 
vários edifícios). 
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3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda foi 
contratada pela empresa Ecossistema – Consultores em Engenharia do 
Ambiente, Lda, para fazer o Descritor Património para o Plano de 
Urbanização da Frente Mar – Campo de Baixo/Ponta da Calheta (Porto Santo). 

 
Considerando as características do projecto, este trabalho tem um carácter 
geográfico pontual e localizado, para o qual se estabeleceu uma estratégia de 
trabalho composta por três etapas: 
 

1. Planeamento e caracterização prévia da situação de referência. 
2. Realização de prospecções sistemáticas do terreno, em toda a 
área abrangida no Plano de Urbanização. 
3. Elaboração de um relatório final. 

 
O presente texto tem com principais objectivos a caracterização dos locais 
com valor patrimonial identificados e a apresentação de um Plano Estratégico 
de Salvaguarda Patrimonial, que tem a seguinte finalidade: 
 

 Apresentação dos locais conhecidos com maior susceptibilidade 

patrimonial. 

 Apresentação de medidas mitigadoras específicas, no caso dos 
impactes negativos directos. 

 Apresentação de medidas mitigadoras genéricas, que devem ser 

aplicadas na generalidade do projecto a desenvolver. 

 Faseamento de todas as tarefas de minimização patrimonial. 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de 
Julho), o Decreto-Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro (Lei do Património 
Cultural) e o Decreto-Lei nº 29/2005, de 10 de Fevereiro de 2005 (Decreto 
regulamentar regional nº 2/2005/M – Alteração da orgânica da Secretaria 
Regional do Turismo e Cultura). 
 
Os trabalhos realizados cumprem ainda os termos de referência para o 

descritor património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular 
do antigo Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A Situação de Referência do Descritor Património baseia-se numa área de 
estudo que abrange a totalidade da Ilha do Porto Santo, com a finalidade de 
se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido por este 
projecto. 
 
A área de projecto corresponde à zona directamente abrangida por este 
empreendimento turístico, que deverá ocupar cerca de 883 hectares. 
 

 X Y 

NW 371467 3654553 

NE 374472 3657444 

SW 371602 3654494 

SE 374707 3657163 

Quadro 1 – Coordenadas da área de projecto 

4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 
sobre os seguintes recursos: 
 

 Endovélico (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos) da 
responsabilidade do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR). 

 Informação escrita do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e 
Subaquática (CNANS) - (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos) da responsabilidade do Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR). 

 Inventário do Património Classificado e em Vias de Classificação da 

responsabilidade do antigo Instituto Português do Património 
Arquitectónico (IPPAR). 

 Inventário da Direcção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC) da 
Madeira. 
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 Inventário do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 

 Bibliografia publicada sobre a região. 
 
Na Direcção Regional de Arte e Cultura da Ilha da Madeira foram ainda 
consultados os seguintes processos: 
 

 (2002) - Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Campo de Golfe do 

Porto Santo. 

 (2002) - Relatório sobre a Avaliação da Componente Património 
Arqueológico, Arquitectónico (zona terrestre). Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Campo de Golfe do Porto Santo. 

 (2005) - Relatório sobre a avaliação do Descritor Património 

Arqueológico e Arquitectónico do Estudo de Impacte Ambiental do 
Enquadramento Estratégico do Turismo Ecológico para o Ilhéu de 
Baixo ou da Cal, Porto Santo. 

 (2006) - Relatório sobre a avaliação do Descritor Património 
Arqueológico e Arquitectónico do Estudo de Impacte Ambiental do 
Enquadramento Estratégico do Turismo Ecológico para o Ilhéu de 
Baixo ou da Cal, Porto Santo. 

4.1.2 Prospecção arqueológica 

As prospecções arqueológicas realizaram-se entre os meses de Maio e 
Novembro, de forma sistemática, na área abrangida pelo Plano de 
Urbanização do Campo de Baixo/Ponta da Calheta (Porto Santo). 

4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de 

observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 

terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de 

construções. 

Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 

grande quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo 

original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 

completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de 
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observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno. 

 
Visibilidade mínima da 

superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com 

identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 

superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação 

razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 

superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 

arqueológicos. 

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4. 

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. 
 
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores 
relacionados com os seguintes objectivos: 
 

 Identificação. 

 Localização administrativa e geográfica. 

 Descrição da Paisagem. 

 Caracterização do material arqueológico. 

 Caracterização das estruturas. 

 Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

 Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 

 
Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 

na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 

Endovélico (IPA). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Tipo de trabalhos 

realizados 

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IPA). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio. 
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Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 

freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 

fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 

Coordenadas 

Coordenadas UTM – Porto Santo. 

C.M.P. Carta Militar 13 e 14 do Arquipélago da Madeira, esc. 1:25000 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio. 

Acessibilidade Tipo de Acessos e respectiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do 

sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 

implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 

identificados  

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do 

sítio. 

Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente. 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 

arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 

distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 

observados no sítio. 

Características do material 

identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 

observado. 

Cronologia do material 

identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico 

observado. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com  a caracterização do material arqueológico. 

 
Estado de conservação Caracterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 

espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 

organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 

estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 

estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 

cada estrutura. 

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com  a caracterização das estruturas. 

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da 
vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este projecto. 
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4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 

A área de estudo, a área de projecto e todas as ocorrências patrimoniais 
inventariadas, foram demarcadas na Carta Militar do Arquipélago da Madeira, 
nº 13 e nº 14 (escala 1:25.000). 
 
Utilizou-se o levantamento topográfico realizado para a zona de projecto, à 
escala 1:5000, para registar todas as ocorrências patrimoniais existentes na 
área de projecto, bem como, a visibilidade do terreno. 
 

Nº Designação Concelho Freguesia Coordenadas M P 

1 Campo de Baixo 1 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 374474 3657290 

2 Campo de Baixo 2 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 374272 3657134 

3 Inatel Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372904 3655844 

4 Ponta 1 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372717 3655719 

5 Ponta 2 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372639 3655623 

6 Ponta 5 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372366 3655586 

7 Ponta 3 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372589 3655563 

8 Ponta 4 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372507 3655518 

9 Ponta 6 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372221 3655431 

10 Ponta 9 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372028 3655426 

11 Ponta 7 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372234 3655336 

12 Ponta 8 Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372147 3655311 

13 Ponta 9 Porto Santo Porto Santo UTM – Porto Santo 371993 3655233 

14 Capela de Nossa Senhora da Graça Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 376815 3659915 

15 Igreja de Santa Catarina Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 375998 3658577 

16 Capela da Misericórdia Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 375726 3658415 

17 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 375660 3658298 

18 Casa Colombo Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 375700 3658304 

19 Farol do Ilhéu de Cima Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 380947 3657737 

20 Capela do Espírito Santo Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 374155 3657246 

21 Capela de S. Pedro Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 373178 3656810 

22 Pico de Ana Ferreira Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 372450 3656629 

23 Farol do Ilhéu do Ferro Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 369039 3656158 

24 Portinho Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 371152 3652741 

25 Mina Artificial Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 370170 3652489 

26 Pedreira Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 370485 3652484 

27 Habitações Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 370740 3652464 

28 Forno da Cal Porto Santo Porto Santo UTM - Porto Santo 370796 3652315 

Quadro 9 – Localização das Ocorrências Patrimoniais identificadas na área de estudo. 

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas não se recolheu 
informação oral pertinente. 
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4.1.3 Valor patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 
18, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor cientifico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 10 – Factores usados na Avaliação Patrimonial e respectiva ponderação. 

 
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se 
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor 
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, 
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do 
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o 
cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 11 - Descritores do Valor da inserção paisagística e respectivo valor numérico. 

 
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência 
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de 
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as 
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 
estado do que num sítio em mau estado. 
 
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este 
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 12 - Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico. 

 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência 
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas 
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção 
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente 
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observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, 
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 

monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A 
valorização das suas características arquitectónicas e artísticas será feita 
tendo em consideração a sua relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade 
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 13 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico. 

 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências 
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em 
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de 
caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá 
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 14 - Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico. 

 

O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em 
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e 
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 
patrimonial em questão. 
 
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do Valor científico e respectivo valor numérico. 

 
No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem 
como objecto representativo de um determinado período histórico na região 
em questão. Neste caso a antiguidade do objecto já será considerada, visto 
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que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais 
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 

 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos 
aspectos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios 
materiais são a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e 
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do Valor histórico e respectivo valor numérico. 

 
Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência 
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela actualmente. A 
atribuição deste valor depende da percepção do lugar do objecto na 
identidade comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm com 
ele, da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível 
determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor 
Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 17 - Descritores do Valor simbólico e respectivo valor numérico. 

 
O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete factores anteriormente 
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da 
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um 
determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, 
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros 
anteriores. 
 
Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 
valores apresentados no Quadro 9. 

 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) 
+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 



 

Plano de Urbanização – Campo de Baixo/Ponta da Calheta 14 

Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 

obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8   

Muito reduzido E < 4 

Quadro 18 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial. 

4.2 Enquadramento geográfico e histórico 

O Plano de Urbanização da Frente Mar Campo de Baixo – Ponta da Calheta fica 
situado na freguesia de Porto Santo, concelho de Porto Santo, Arquipélago da 

Madeira. 

4.2.1 Breve enquadramento histórico 

 
“Contente Bertholameu Palestrello, 
primeiro capitam do Porto Sancto, 
com a ilha que lhe coube em sorte, 
povoou a villa de gente, e a ilha mandou 
lavrar, e cultivar de sementes, (...).” 
(Frutuoso, 1873, 51). 

 
 
 
O estudo do território onde se vai realizar o Plano de Urbanização tem como 

objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação 
humana no espaço específico da Ilha do Porto Santo, de forma a melhor 
enquadrar e avaliar as ocorrências patrimoniais identificadas e os futuros 
impactos sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra. 
 
Assim, neste capítulo esboça-se em traços muito gerais a evolução histórica 
deste território insular mas também a evolução que a paisagem sofreu, pois a 
intenção deste enquadramento não é a história da região, mas a evolução da 
ocupação humana e as suas modificações no meio envolvente. 
 
A deserta Ilha do Porto Santo foi oficialmente descoberta por João Gonçalves 
Zargo (ou Zarco) e Tristão Vaz Teixeira em 1419, embora estivesse já 
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assinalada em portulanos anteriores a esta data, sendo portanto já conhecida 
de alguns navegadores da época. 

 
Os autores dividem-se quanto à intencionalidade ou não da “descoberta” da 
ilha, já que uns investigadores1 dizem que foi devido a aí se terem abrigado 
providencialmente de uma tempestade no regresso de Ceuta (daí igualmente 
o nome de Porto Santo), enquanto que outros se inclinam mais para a 
intencionalidade, como Gago Coutinho, em A Náutica dos Descobrimentos, 
citado por Monterey (1977, p. 235)2 ou o próprio Monterey (1977, 235): “(...) 
Para outros, o nome [da ilha] vem do dia em que Zargo ali aproou – dia de 
Todos-os-Santos (...) dado que Zargo não foi empurrado para a ilha, mas veio 
propositadamente a ela, acompanhado de Tristão Vaz, com o fito de 
apresentar ao Infante D. Henrique a ideia do seu povoamento.”. 
 
Seja como for, nas primeiras expedições para o povoamento da ilha, seguiu, 
entre os povoadores, aquele que viria a ser o seu primeiro capitão-donatário, 
Bartolomeu Perestrelo, que levava consigo, entre outros animais, uma coelha 
prenhe. A prole multiplicou-se de tal forma, que dizimou as plantações dos 
colonos e todas as ervas verdes, sendo impossível exterminá-los3. 
 

 

Figura 1 – Vista geral das encostas com os socalcos agrícolas. 

 
Diz o próprio historiador João de Barros que a Bartolomeu Perestrelo “foi mui 
trabalhosa cousa povoá-la [a ilha], por causa dos coelhos que os moradores 

                                         
1
 Como, por exemplo, E. A. Bettencourt, na sua obra de 1875, pág. 4: “(...) encontraram 

ventos de travessia, que os arrojou para o alto mar onde correram por muito tempo à mercê 
de uma forte tempestade, até que se acharam sobre as costas de uma terra desconhecida. 
(...) dando, por tal motivo, á ilha (...) a denominação de Porto Santo. Tendo Zarco e Tristão 
reconhecido a ilha, voltaram apressados a dar parte ao infante [D. Henrique], que largamente 
os galardoou (...)”. 
2 “A descoberta de Porto Santo e da Madeira, a que se refere Barros nas «Décadas» não foi 

uma verdadeira descoberta, mas o reconhecimento de ilhas, embora mal conhecidas, que o 
Infante D. Henrique pensou ocupar.” 

3
 Ainda hoje a Ilha é um local favorito de caça, principalmente na área do Pico da Juliana 

(Monterey, 1977, 249). 
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não podiam vencer. Outra causa de esta ilha não se povoar como a Madeira, 
foi por não haver nela ribeiras de regadio para as fazendas dos moradores 

(...)” (cit. in Pereira, 1968, 223). 
 
Também os sucessivos e constantes ataques de piratas mouros e argelinos e 
de corsários ingleses e franceses, principalmente entre os séculos XV e XVII, 
levaram parte da população do Porto Santo a desertar da sua ilha e a refugiar-
se na Madeira, ou a emigrar para o Brasil, permanecendo o número de 
habitantes sempre muito reduzido. 
 
Ao tomar conta do povoamento da ilha a partir de 1420, Bartolomeu 
Perestrelo contraiu matrimónio com uma dama natural de Machico (Madeira) 
e viu uma de suas filhas desposar o navegador Cristóvão Colombo. 
 
Tradicionalmente, apresenta-se uma casa na vila de Porto Santo como sendo a 
sua habitação (Casa - Museu Colombo, nº 18), facto que historicamente não se 
confirma. 
 
A elevação a vila e criação do concelho de Porto Santo teria sido, mais ou 
menos, contemporânea à do concelho de Machico e do Funchal e, 

eventualmente, paralela à concessão das capitanias a Tristão Vaz Teixeira e 
Bartolomeu Perestrelo (1446). “Porém, não são conhecidos elementos 
arquivísticos que forneçam, com toda a precisão, a data da criação das vilas 
do Funchal, de Machico e de Porto Santo.” (Sousa, 2004, 65). 
 

 

Figura 2 – Vista geral da enseada do Calhau. 

 
A ilha foi, ainda, uma das três primeiras paróquias do Arquipélago a ser 
criada, a par das duas já citadas, sendo a Capela da Graça (Ocorrência 
Patrimonial nº 14) a primeira a ser construída (provavelmente entre os anos 
de 1420 e 1446, tendo sido reconstruída várias vezes). Esta Ermida teria 
servido de refúgio à população quando se verificavam os ataques dos piratas. 
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Estes ataques, a par de períodos de fome, peste e devastações de colheitas, 
mantiveram sempre a população num número baixo4 e agravavam a já de si 

fraca política administrativa de alguns Donatários (Pereira, 1968, 224), o que 
forçou a Coroa Portuguesa a intervir: “A época pombalina e pós-pombalina 
constituiu um momento de viragem na conjuntura política e institucional da 
Madeira e de Porto Santo, com repercussões junto dos seus municípios. 
 
A extinção das capitanias-donatarias do Funchal (1766), de Machico (1767) e 
de Porto Santo (1770) foi um sinal da política ultramarina do reinado de D. 
José I, em relação a este espaço insular, que não pode ser ignorado. (...) 
significou o fim de uma instituição – a capitania – que ainda simbolizava o 
poder de um grupo senhorial – os donatários.” (Sousa, 2004, 285). 
 
Tendo verificado que os portosantenses se tinham “(...) precipitado na maior 
ociosidade e inércia, por falta de quem neles fomentasse e prosseguisse o 
trabalho e a indústria para se sustentarem (...)” (cit. in Pereira, 1967, 506), 
mandou El-Rei, entre outras medidas, “(...) encabeçar as terras, dos 
proprietários moradores na cidade do Funchal, nos lavradores delas e das 
famílias com o útil domínio das mesmas; perdoar os dízimos aos referidos 
moradores por tempo de dez anos; (...) escolher entre os filhos dos Vadios um 

número (...) [para serem] entregues a Mestres (...) [de vários] Ofícios, 
remetendo-os depois de exercitados à dita ilha.” (cit. in Pereira, 1968, 224-
225). Estas iniciativas régias parecem ter surtido algum efeito, pelo menos em 
comparação com os séculos anteriores de miséria e privações. 
 

 

Figura 3 – Construção tradicional rural do Porto Santo. 

 
É no século XIX que a ilha vê surgir algumas infra-estruturas e indústrias, 
como a das pedreiras de calcário no Ilhéu de Baixo (que se chamará também 
Ilhéu da Cal), transportado para o Porto Santo, onde é transformado em cal 
para a construção. Os fornos de cal multiplicam-se e as ruínas das estruturas 
habitacionais relacionadas com esta actividade extractiva e uma pedreira 

                                         
4
 Em 1529 seriam cerca de 820 habitantes; em 1617, seriam cerca de 600, mas um ataque 

muito violento de piratas argelinos reduziu a população para cerca de 25 (!) pessoas, que se 
tinham escondido. 
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podem ainda ser detectadas no Ilhéu de Baixo (Ocorrências Patrimoniais nºs 27 
e 28, respectivamente). As encostas deste ilhéu “(...) acham-se perfuradas de 

cavernas que dão entrada, luz e ar às inúmeras galerias de exploração 
formando um intricado labirinto.” (Pereira, 1967, 132-133). 
 

 

Figura 4 – Vista geral da localização das zonas de extracção da cal, no Ilhéu da Cal. 

 
A captação de água de uma fonte (Fonte da Fontinha) foi igualmente 
industrializada nos inícios do século XX (1906), tendo a fábrica tido um 
constante desenvolvimento e aumento produtivo, sendo a água 

principalmente consumida na Ilha da Madeira. 
 
Actualmente o turismo é o motor de desenvolvimento da ilha, baseado no 
clima ameno e águas do mar quentes ao longo de todo o ano, facilitado pela 
construção do Aeroporto do Porto Santo, em 1960. 
 

 

Figura 5 – Vista actual da vila do Porto Santo. 
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Figura 6 – Vista actual da vila do Porto Santo. 

4.2.2 A evolução da paisagem 

A Ilha do Porto Santo é de origem vulcânica, tal como a Madeira e a sua 
constituição remonta ao período Terciário. Tem cerca de 41 km2 e é rodeada 
por vários ilhéus: Ilhéu de Cima ou do Farol, Ilhéu de Baixo ou da Cal, Ilhéu do 
Ferro, Ilhéu da Fonte da Areia, Ilhéu de Fora e Ilhéu das Cenouras. 
 
Na ilha há somente duas povoações, a antiga Vila Baleira fundada por 
Bartolomeu Perestrelo, com pequenos aglomerados dispersos e a de Campo de 
Baixo, criada em 1961 pelo Bispo D. Frei David de Sousa, gravitando em torno 
da Capela do Espírito Santo (Ocorrência Patrimonial nº 20). 
 

 

Figura 7 – Vista geral do relevo do Porto Santo. 

No tempo da sua descoberta, e ainda em 1590, por testemunho dos 
informadores de Gaspar Frutuoso5, a ilha é descrita como “(...) pequena, mas 
fresca de bons ares, e sadia, ainda que não tem boas agoas, por ser seca e de 
pouco arvoredo, e o principal (tirando os dragoeiros), zimbro e urze»” 
(Frutuoso, 1873, 45). 

                                         
5
 Cronista português do século XVI (1522-1591). 
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Estas características condicionaram desde logo os primeiros tempos do 
povoamento da ilha e, a par da praga de coelhos, levaram Bartolomeu 

Perestrelo e outros colonos a abandoná-la, por “(...) não haver nela ribeiras 
de regadio para as fazendas de moradores.” (João de Barros, cit. in Vieira, 
Porto Santo). 
 
As condições naturais não possibilitavam, como na Madeira, a exploração de 
culturas com alto valor comercial, como a vinha e a cana-de-açúcar, optando-
se por uma cultura cerealífera principalmente de auto-subsistência. 
 
O cronista Zurara, em meados do século XV, afirma que na ilha apenas se 
podia criar gado e aproveitar o sangue de drago (seiva dos dragoeiros usada 
na tinturaria, árvore cujo tronco chegava a atingir dimensões consideráveis6 e 
que se encontravam dispersos por toda a ilha), mas outros cronistas no século 
XVI afirmam que a ilha é muito fértil em trigo, aveia e cevada (Vieira, Porto 
Santo). 
 
Mas, a cerealicultura viria a conhecer dificuldades logo no século XVII, após 
anos de seca, tendo mesmo a população que recorrer aos cereais e outros 
produtos da ilha da Madeira para a própria subsistência. 

 

 

Figura 8 – Vista geral de antiga zona agrícola. 

 
No século XVIII, confirma-se o declínio desta cultura, caminhando a ilha para 
uma desertificação e consequente abandono de população, devido às secas 
constantes, às ameaças de piratas e corsários (que incendiavam casas e 
culturas e raptavam principalmente as mulheres) e ao avanço das areias sobre 
os terrenos de cultivo. 
 
Para tentar combater esta desertificação foi estabelecido em 1774 o 
“Regimento da Agricultura”, que implementava recomendações sobre a 
cultura dos cereais e proibia a sua saída para fora da ilha. Mas, a produção 
continuava baixa, o solo degradava-se cada vez mais, não havia pastos para o 

                                         
6
 Escreveu Gaspar Frutuoso (1873): “(...) do tronco dos quais se faz muita louça, e muitos são 

tão grossos que se fabricão de hum só pao barcos, (...), que são capazes de seis ou septe 
homens que vão pescar nelles; (...)”.  
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gado e quase nada crescia. Tomam-se então medidas para uma rearborização, 
assente em posturas municipais que condicionam a plantação de 

determinadas espécies em locais estratégicos para a contenção das areias e 
que proíbem o abate de árvores, mas o passar do tempo enfraquece a 
vigilância municipal. 
 

 

Figura 9 – Vista geral do terreno. 

 

 

Figura 10 – Vista geral do antigo emparcelamento rural, junto à Ponta da Calheta. 

 
Só no século XIX, com a introdução de espécies que se aclimataram bem e em 
meados do XX com a aplicação do Plano de Fomento Florestal ao Porto Santo, 
aumentou a arborização da ilha, mas nunca de forma a que a ilha perdesse o 
seu aspecto árido, seco e de terras amareladas. Mas a criada Circunscrição 
Florestal do Funchal (Decreto-Lei de 22 de Fevereiro de 1951), “(...) com 
atribuições no repovoamento florestal do Funchal e Porto Santo, regeneração 
das zonas com espécies indígenas, regulamentação da pastorícia e dos cortes 
e gestão de outras actividades florestais (...)” (J. S. Silva, 2007, 175) permitiu 
uma gestão mais eficiente das áreas florestais, assegurando que períodos em 
que inclusivamente faltou lenha às populações não se voltem a repetir. Mas, 
ainda em 1967, Eduardo Pereira descrevia assim a ilha: “Actualmente o Porto 
Santo, num aspecto de conjunto, semelha um deserto com o tom 
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característico de areia amarelada e da natureza calcárea do seu solo.” (pág. 
131). 

 
Hoje em dia, a vegetação florestal autóctone está reduzida a algumas árvores 
isoladas e protegidas nas encostas da face norte da ilha (como o marmulano, 
o aderno, o zambujeiro e o zimbreiro), a algumas manchas de vegetação 
secundária dominada pela figueira-do-inferno, mas que os outrora tão 
dispersos dragoeiros já não sobrevivem na natureza. (Idem, Ibidem, 108). 

4.2.3 A adaptação ao meio 

No Porto Santo, devido à escassez de água, utilizaram-se como fontes de 
energia a energia eólica e a força animal. Além das atafonas (movidas a 
tracção animal) e dos moinhos de vento, destinados à farinação dos cereais, 
utilizaram-se as noras como aparelhos para elevar a água de rega. 
 

“Os moinhos existem ali apenas desde 1603, porque dantes – no tempo em 
que a ilha era arborizada e havia mais água – a moenda fazia-se numa azenha 
do Donatário, em regime de monopólio, e em atafonas. Os moinhos de vento 
no Porto Santo só aparecem depois de haver caducado, no domínio filipino, o 
privilégio senhoril concedido ao Donatário pelo qual ninguém não faça aí 
moinho senão ele, e esse monopólio foi exercido por meio de uma azenha na 
Ribeira. O primeiro moinho mandou-o construir o Senado Municipal no sítio 
das Matas. Tiveram sempre estes moinhos características próprias, já na 
construção, já no velame...” (Oliveira et alli, 1965, 91). 
 
Os moinhos de vento eram até há pouco tempo constante na paisagem insular, 
mas hoje apenas restam alguns exemplares salvaguardados. Ainda se podem 
observar os dois tipos de moinhos de vento que anteriormente existiam: “(...) 
os de pedra, fixos, de torre e os moinhos de madeira, giratórios, de espigão 
central, em que a casota, de formato geral prismatório (irregular), roda sobre 
um patim circular largo e alto, de pedra, e que armam seis velas triangulares 
de pano.” (Ferreira, 2000, 42). 

 
Estes últimos só encontram paralelo nos moinhos açoreanos do grupo central. 
 

 

Figura 11 – Vista geral de moinhos de vento, recentemente recuperados. 
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Quanto às noras, foram utilizadas pelos agricultores para extracção da água 
de poços particulares, existindo ainda algumas construções que testemunham 

a existência destes aparelhos, embora estes estejam hoje totalmente 
desaparecidos (Idem, ibidem, 44). 
 

 

Figura 12 – Fonte de água, erguida em meados do século XIX, junto ao sítio da Fonte da 
Areia (Costa Norte do Porto Santo). 

 
Relativamente aos meios de transporte utilizados, M.H. Araújo e S.R. Abreu, 
na sua obra de 2004, referem-se à existência de diferentes “sistemas” na 
Madeira, sendo de supor que alguns deles se tenham igualmente usado no 
Porto Santo:  
 
“A circulação de produtos no campo, na vinda para a vila e dentro da própria 
vila exigia um modo de transporte adequado ao próprio desenvolvimento. (...)  
 
Assim, surgem diversas formas de transporte de carga: 

 o transporte ao ombro ou à cabeça; 

 o transporte braçal; 

 o transporte animal; 

 o transporte mecanizado. 
 
O transporte braçal e animal foram durante vários séculos (do século XV ao 
XIX) o principal veículo de ligação entre o interior e o litoral, revestindo 
formas próprias que passaram a fazer parte da própria cultura madeirense.  
 

 

Figura 13 – Vista geral do porto do Porto Santo. 
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Actualmente, estes ainda subsistem aonde o meio de transporte mecanizado 
não pôde chegar. (...) Os produtos transportados [pelo transporte braçal] 

estavam directamente ligados às actividades rurais: a apanha de lenha, a 
agricultura, a pecuária e a pesca. (...) Devido ao acidentado do solo e às 
poucas estradas terrestres, os primeiros transportes entre as diversas 
freguesias da Madeira e Porto Santo fizeram-se por via marítima. Barcos de 
vela e remo, «os carreireiros», eram utilizados tanto no transporte de carga 
como de passageiros. Por falta de cais, os barcos tinham de ir à beira-mar, 
onde as respectivas cargas e passageiros eram transportados às costas por 
homens que a isso se dedicavam”. (p. 4-16) 
 
Numa ilha de poucos recursos, pode dizer-se que o engenho do porto-santense 
foi o garante de uma subsistência quotidiana, marcada por muitos revezes 
infligidos pela própria natureza e por outros homens. 

4.2.4 Os dados arqueológicos 

O levantamento bibliográfico efectuado nas diversas entidades contactadas 
permitiu elaborar o Quadro de Ocorrências Patrimoniais (Quadro nº 11). No 
entanto, há outras Ocorrências que não foram localizadas no mapa, por não 
ser possível fazê-lo. Estão entre estas a listagem de sítios enviada pelo CNANS 
(Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática), que se refere na sua 
maior parte a naufrágios nas águas do Porto Santo, mas que não é possível 
localizar, por serem apenas referências bibliográficas, ou por motivos de 
preservação dos achados de “piratas de tesouros subaquáticos”. 
 
Incluímos aqui a listagem fornecida pelo CNANS, com toda a informação que 
foi possível recolher: 
 

Designação Tipo de Sítio Período Tipo de informação 

Nau de Guerra Francesa “Balance” Naufrágio Moderno (1768) Referência Bibliográfica 

Escuna Inglesa “Hervine” Naufrágio Contemporâneo (1867) Referência Bibliográfica 

Achado fortuito de projécteis de 

canhão e cerâmica 
Achados diversos (Ponta da Vigia) Moderno Mergulho 

Escuna Inglesa “Habert” Naufrágio (Calheta) Contemporâneo (1846) Referência Bibliográfica 

Pesqueiro “Flor de Portugal” Naufrágio Contemporâneo (2002) Referência Bibliográfica 

Chalupa Portuguesa “Lagos” Naufrágio (Ilhéu de Baixo) Contemporâneo (1915) Referência Bibliográfica 

Âncora de tipo almirantado Achado isolado (Praia do Porto de Cima)   

Núcleo de canhões 
4 bocas de fogo e 3 conjuntos de 

projécteis 
Moderno Avistados em 1991 (mergulho) 

Quadro 19 – Lista de ocorrências patrimoniais fornecida pelo CNANS para a área do Porto 
Santo. 

 
Num artigo de 2002, F. Brazão menciona ainda mais dois naufrágios, o do 
navio belga Slot Ter Hooge, que se afundou em 1724 na costa norte da ilha, já 

alvo de várias intervenções (p. 52-55) e o do vapor belga Nelusko, em 1875. 
 
O autor faz ainda referência (p. 52) aos portos de desembarque antigos, 
sinalizados no mapa 1/25 000. O principal porto ficava situado a sul da Vila 
Baleira (Vila de Porto Santo), formado por uma extensa praia com bons fundos 
não rochosos. Apenas quando as condições atmosféricas não permitiam o 
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desembarque nesta praia, eram utilizados os ancoradouros do Porto dos 
Frades a leste, o Porto das Morenas, na zona da Calheta, a sudoeste, e o Porto 

do Pedregal, na costa norte da ilha. 
 
Os autores consultados falam ainda de uma fortificação que teria existido no 
Pico do Castelo, construída na segunda metade do século XVII, que teria sido 
o refúgio mais seguro dos habitantes da ilha dos ataques dos piratas e cujas 
ruínas seriam ainda visíveis em 19487. 
 
Porém, nesse ano, “(...) uma urbanização de pouco respeito e senso estético 
pelo ambiente histórico do local (...)” tê-las-á destruído, só restando no fim 
dos anos 50, “(...) o paiol a que se deu feição amaneirada com um reboco 
desfigurador (...). Algumas bocas de fogo resistiram ao desbarato das demais, 
umas montadas dentro da Vila Baleira, na plataforma do antigo Forte de S. 
José, e outras no Campo de Baixo, atrás da duna (...), assestadas contra o 
mar.” (Pereira, 1956-57, p. 83). 
 
Da cultura cerealífera restam alguns vestígios materiais, como as eiras, os 
moinhos de vento já referidos e as matamorras, que são um legado árabe e 
foram usadas para guardar o cereal e outros bens da devastação e saque dos 

piratas argelinos. Elas eram abertas no chão das casas ou em espaços 
abrigados e escondidos. Uma delas foi alvo de uma intervenção arqueológica, 
na Casa Colombo, em 2006 (Sousa, 2006). 
 
 
 
 
 

                                         
7
 No século XVI começam a integrar-se as primeiras vigias na organização militar do território 

insular, medida que se revelou insuficiente por a ilha ter óptimos locais de desembarque. Mas 
foi só no século XVII, com D. Filipe II, que se dotou a “fortificação natural” do Pico do Castelo 
com condições de habitabilidade, construindo-se casas, um paiol, cozinha e forno, cisterna e 
bocas de artilharia. 
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Nº Designação Tipo de Sítio Classificação Cronologia Natureza Bibliografia 

1 Campo de Baixo 1 Forno de cal   Contemporâneo Etnográfico   

2 Campo de Baixo 2 Eira   Contemporâneo Etnográfico   

3 Inatel Edifício   Contemporâneo Arquitectónico   

4 Ponta 1 Poço e tanque   Contemporâneo Etnográfico   

5 Ponta 2 Poço e tanque   Contemporâneo Etnográfico   

6 Ponta 5 Moinho de vento   Contemporâneo Etnográfico   

7 Ponta 3 Poço   Contemporâneo Etnográfico   

8 Ponta 4 Poço e tanque   Contemporâneo Etnográfico   

9 Ponta 6 Moinho de vento   Contemporâneo Etnográfico   

10 Ponta 9 
Aglomerado 
rural 

  Contemporâneo Etnográfico   

11 Ponta 7 Poço   Contemporâneo Etnográfico   

12 Ponta 8 Poço   Contemporâneo Etnográfico   

13 Ponta 9 Poço  Contemporâneo Etnográfico  

14 Capela de Nossa Senhora da Graça Capela   Moderno/Contemporâneo Arquitectónico 
Cardoso e Baptista (2001), 152; 
Monterey (1977), 254 

15 Igreja de Santa Catarina Igreja   
Moderno ou 
Contemporâneo 

Arquitectónico  

16 Capela da Misericórdia Capela   Moderno Arquitectónico 
Cardoso e Baptista (2001), 153; 
Carita e Figueiredo, 2000 e 2001 

17 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade Igreja   Moderno/Contemporâneo Arquitectónico 
Brazão, 2002a; 
Cardoso e Baptista (2001), 153. 

18 Casa Colombo Edifício   
Moderno ou 
Contemporâneo 

Arquitectónico Noé, 2002a 

19 Farol do Ilhéu de Cima Farol   Contemporâneo Arquitectónico Costa, 2004a 

20 Capela do Espírito Santo Capela   Moderno/Contemporâneo Arquitectónico 
Brazão,2002c; 
Cardoso e Baptista (2001), 152; Monterey (2001), 255 

21 Capela de S. Pedro Capela   Moderno Arquitectónico 
Brazão, 2002b; 
Cardoso e Baptista (2001), 154; Monterey (1977), 255 

22 Pico de Ana Ferreira Paisagem     Natural Noé, 2002b 

23 Farol do Ilhéu do Ferro Farol   Contemporâneo Arquitectónico Costa, 2004b 



 

Plano de Urbanização – Campo de Baixo/Ponta da Calheta 27 

Nº Designação Tipo de Sítio Classificação Cronologia Natureza Bibliografia 

24 Portinho Cais   Moderno/Contemporâneo Arquitectónico Sousa, 2005, 20 

25 Mina Artificial Mina   Contemporâneo Etnográfico Sousa, 2005, 20 

26 Pedreira Pedreira   Contemporâneo Etnográfico Sousa, 2005, 20 

27 Habitações Edifícios   Contemporâneo Arquitectónico Sousa, 2005, 20 

28 Forno da Cal Forno de cal   Contemporâneo Etnográfico Sousa, 2005, 20 

Quadro 20 – Ocorrências Patrimoniais identificadas na Área de Estudo. 
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4.3 Plano de Urbanização do Campo de Baixo/Ponta da 
Calheta 

4.3.1 Caracterização de terreno e paisagem 

Os trabalhos de campo realizados na zona prevista para o Plano de 
Urbanização do Campo de Baixo/Ponta da Calheta decorreram normalmente e 
sem grandes obstáculos à sua concretização, com a excepção das áreas 
vedadas ao público em geral. 

 
A prospecção arqueológica de toda a área de projecto revelou duas realidades 
bem distintas na utilização do solo disponível. Assim, o sector localizado a NE 
do Hotel Praia Mar caracteriza-se pela forte concentração de solo urbano, 
devido à presença de inúmeras unidades hoteleiras, de loteamentos para 
vivendas, acessos rodoviários e entradas de praia. 
 
Esta situação provocou uma profunda alteração da topografia original do solo, 
com sucessivas terraplanagens, escavações e remoções de terras, criação de 
aterros recentes, criados a partir dos entulhos das obras em curso, e densa 
construção de casas e de prédios. 
 

 

Figura 14 – Vista geral do terreno (solo urbano). 

 
Nas escassas parcelas de terreno sem edifícios recentes e que eram acessíveis 
ao percurso pedestre, a visibilidade do solo foi sempre boa, não tendo sido 
observados materiais arqueológicos à superfície do terreno. 
 
O sector localizado a SW do Hotel Praia Mar apresenta uma menor densidade 
de ocupação humana, sendo raras as construções recentes e poucas as 
alterações profundas do terreno. Por este motivo, o antigo emparcelamento 
sobre a primeira linha dunar, os socalcos construídos junto ao limite NW da 
segunda linha dunar e os quinhões de terra existentes nesta faixa de terra, 
mantiveram-se relativamente preservados, apesar dos sinais evidentes do 
progressivo abandono recente das parcelas agrícolas. 
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A paisagem humana globalmente bem conservada junto à Ponta da Calheta 
constitui um dos principais elementos patrimoniais do Porto Santo, que carece 

de medidas específicas de mitigação, sob pena de se perderem 
irremediavelmente os vestígios materiais das antigas formas de trabalhar o 
campo. 
 

 

Figura 15 – Vista geral do Sector SW do Plano de Urbanização (parcelamento tradicional 
do terreno). 

 
O aproveitamento do solo agrícola realizou-se de forma diversificada, como se 
pôde verificar nos trabalhos de campo. Junto ao oceano, na primeira faixa de 
terreno, de características dunares, predominam as pequenas e antigas 
parcelas, dispostas de forma irregular sobre o topo e a encosta NW, 
delimitadas por estacaria de canas e pequenos muretes de pedra, que são 
usadas exclusivamente para o cultivo da vinha. 
 

 

Figura 16 – Vista geral do terreno (zona de vinhas). 
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A singularidade deste emparcelamento reside na sua antiguidade (remonta ao 
século XVIII e ao Regimento da Agricultura estabelecido para ilha do Porto 

Santo) e na sua forma peculiar de se modular em função da topografia do 
terreno. Assim, num esforço para conter a movimentação natural das dunas, a 
estacaria e as raízes das plantas contribuíram para a progressiva estabilização 
do solo e para manutenção e salvaguarda do solo arável da segunda faixa de 
terreno. 
 
Na segunda faixa de terreno, substancialmente mais larga e resultante da 
acumulação de detritos vulcânicos e areias, as parcelas já têm dimensões 
maiores e o emparcelamento encontra-se melhor organizado. Ou seja, já é 
possível observar uma planimetria ortogonal, com as propriedades delimitadas 
por pequenos muretes de pedra (blocos de rocha vulcânica, de tamanho 
pequeno ou médio) e dispostas em reduzidas plataformas. 
 

 

Figura 17 – Perfil estratigráfico da segunda faixa. 

 
No seu interior, os quinhões de terra são trabalhados de diferentes formas, 
com plantações em “espinha”, em “quadrado”, em socalco alargado, em 
lomba ou planas. Como os terrenos estão praticamente abandonados, não é 
possível determinar o produto agrícola, mas provavelmente terão sido usados 
para o cultivo de vinha e de cereais. 
 

.  

Figura 18 – Plantação em “espinha” e em “quadrado”. 
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.  

Figura 19 – Plantação em socalco alargado e em lomba. 

 

 

Figura 20 – Plantação em plano. 

 
Por fim, é possível estabelecer outra forma de aproveitamento dos solos junto 
ao limite do maciço vulcânico, numa faixa de terreno com maior declive. 

Assim, a melhor forma de aproveitar esta depressão natural ligeiramente 
acentuada, consistiu na construção (provavelmente a etapa mais recente, 
dado que se estende ao longo da estrada nacional8) de parcelas agrícolas em 
socalcos. 
 

 

Figura 21 – Vista geral dos socalcos (Perfil). 

                                         
8
 A actual estrada marginal, que se entende ao longo da faixa litoral SE, pode ter sido 

construída sobre um antigo caminho agrícola. 
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Os socalcos são de dimensões médias e os muros já têm uma altura razoável 
(maioritariamente superior a 1,5m). A construção destas estruturas foi 

realizada com rochas vulcânicas (blocos de pequenas e médias dimensões) e 
num sistema de pedra seca. 
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4.3.2 Caracterização patrimonial 

As prospecções arqueológicas realizadas na área deste Plano de Urbanização 
contribuíram para a identificação de doze ocorrências patrimoniais. O 
conjunto é formado por doze edifícios de natureza etnográfica e apenas um 
edifício com interesse arquitectónico. Refira-se ainda que não foram 
detectados sítios arqueológicos. 
 
Nº Designação Tipo de Sítio Cronologia Natureza 

1 Campo de Baixo 1 Forno de cal Contemporâneo Etnográfico 

2 Campo de Baixo 2 Eira Contemporâneo Etnográfico 

3 Inatel Edifício Contemporâneo Arquitectónico 

4 Ponta 1 Poço e tanque Contemporâneo Etnográfico 

5 Ponta 2 Poço e tanque Contemporâneo Etnográfico 

6 Ponta 5 Moinho de vento Contemporâneo Etnográfico 

7 Ponta 3 Poço Contemporâneo Etnográfico 

8 Ponta 4 Poço e tanque Contemporâneo Etnográfico 

9 Ponta 6 Moinho de vento Contemporâneo Etnográfico 

10 Ponta 9 Aglomerado rural Contemporâneo Etnográfico 

11 Ponta 7 Poço Contemporâneo Etnográfico 

12 Ponta 8 Poço Contemporâneo Etnográfico 

13 Ponta 9 Poço Contemporâneo Etnográfico 

Quadro 21 – Ocorrências Patrimoniais identificadas na área do Plano de Urbanização. 

4.3.2.1 Nº 1 - CAMPO DE BAIXO 1 

O sítio do Campo de Baixo 1 corresponde a um antigo forno de cal, que se 
encontra associado a um edifício de construção muito recente, provavelmente 
usado para apoio à actividade agrícola ou para residência temporária. 
 

.  

Figura 22 – Vista geral do forno do Campo de Baixo 1 e pormenor da abertura superior. 

 
O forno do Campo de Baixo tem uma planta circular e deverá ter cerca de 8m 

de diâmetro e aproximadamente 1,8m de altura. Apresenta uma 
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saída/entrada de material, situada junto ao chão, e tem uma grande abertura 
no seu topo, ao qual se acede por uma pequena escadaria. 

 
As paredes encontram-se cimentadas e os tijolos refractários que revestem a 
parede do forno encontram-se em estado de conservação. Trata-se de um 
edifício recente, com valor etnográfico devido à sua raridade e com elevado 
significado social, tendo em vista a futura urbanização desta zona. 
 
O forno foi construído numa zona plana, no limite da segunda faixa de terreno 
dunar, junto ao povoamento que se estende ao longo da estrada litoral (EN 
111) do Porto Santo. 

4.3.2.2 Nº 2 – CAMPO DE BAIXO 2 

No sítio de Campo de Baixo 2 registou-se um pequeno aglomerado rural, 
constituído por uma eira, por um edifício de apoio agrícola/residência sazonal 

e por uma construção de características indeterminadas, devido à densa 
vegetação que a cobria. 
 
O edifício, de planta rectangular, é de construção recente e não tem qualquer 
valor patrimonial, embora se destaque a presença de um reservatório de 
água, adossado à parede NW. Esta conjugação de estruturas é típica do Porto 
Santo, sendo o tanque a melhor forma de aproveitamento das águas da chuva, 
para uso doméstico. 
 

 

Figura 23 – Vista geral do edifício e do reservatório de água. 

 
Dado que a terceira construção existente neste lugar está coberta por mato, 
não sendo possível proceder à sua caracterização, a eira é o único elemento 
arquitectónico com algum valor patrimonial. 

 
A eira é de planta circular e tem aproximadamente 10m de diâmetro. O 
recinto está delimitado por uma linha de blocos de calcário, com médias 
dimensões, implantados verticalmente no solo. Como seria de esperar, a 
superfície do interior é plana, mas não se consegue observar o tipo de chão. 
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Todo o conjunto rural está localizado na segunda faixa de terreno dunar, 
junto ao limite da zona recentemente urbanizada, numa zona com boa 

visibilidade de terreno. 
 

 

Figura 24 – Pormenor do edifício coberto por vegetação. 

 

Figura 25 – Vista geral da eira. 

4.3.2.3 Nº 3 – EDIFÍCIO DO INATEL 

O edifício do Inatel encontra-se referenciado no Inventário do Instituto da 
Habitação e Reabilita Urbana (IHRU), como sendo um Imóvel com valor 
patrimonial, dado que é um importante elemento representativo do 
movimento modernista da arquitectura insular portuguesa. 

 
Como se trata de um edifício turístico, de carácter particular e sem acesso ao 
público em geral, não foi possível entrar na propriedade e caracterizar com 
precisão a estância balnear do Inatel, em Porto Santo. 
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Figura 26 – Fachada principal do Hotel do Inatel. 

 

 

Figura 27 – Vista geral da implantação do Hotel do Inatel. 

4.3.2.4 Nº 4 – PONTA 1 

O sítio da Ponta 1 consiste num poço, de pequenas dimensões, construído em 
pedra seca, que se encontra em bom estado de conservação, dado que 
continua a ser usado para a rega dos terrenos limítrofes. 
 
A existência de uma rede a rodear a boca do poço não permitiu a sua correcta 
caracterização, mas é possível verificar a existência de uma galeria junto à 
linha de água e de uma escadaria de acesso ao seu interior. 
 
O poço está associado a um pequeno reservatório de água, que serve para 
conter as águas provenientes das chuvas, para posterior utilização na rega. 
 
Nesta zona, houve recentemente alterações na topografia do terreno e o 
antigo emparcelamento do terreno foi substituído por espaços ajardinados e 
pela plantação de árvores exóticas (palmeiras). 
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Figura 28 – Vista geral da área terraplanada, junto ao sítio. 

 

Figura 29 – Pormenor do emparcelamento tradicional, junto ao poço da Ponta 2 (nº 5). 

4.3.2.5 Nº 5 – PONTA 2 

O sítio da Ponta 2 é outro poço, de pequenas dimensões, também construído 
em pedra seca, que está em bom estado de conservação. A rede que circunda 
a boca deste equipamento agrícola, não permitiu o devido registo fotográfico, 
nem a caracterização adequada do seu interior. 
 
O poço está associado a um reservatório de água, usado para a retenção das 
águas das chuvas. Tal como no poço da Ponta 2, estas construções foram 
escavados em terrenos planos (a meio da 2ª faixa dunar) e apresentam boa 
visibilidade da superfície do solo. 
 
A sua proximidade a projectos de remodelação do espaço agrícola, poderão 
colocar em causa a sua conservação, quando deixarem de ser usados 
quotidianamente. 

4.3.2.6 Nº 6 – PONTA 5 

O sítio nº 6 corresponde à base de um antigo moinho de vento e é um vestígio 
raro deste tipo de equipamentos, na zona da Ponta da Calheta. 
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A estrutura existente evidencia sinais de um restauro recente, que contribuiu 
certamente para sua consolidação e preservação. A base é de planta circular 

e tem aproximadamente 4m de diâmetro. Na parede externa foi delineada 
uma pequena escadaria de acesso à plataforma do engenho. 
 

.  

Figura 30 – Vista geral da implantação do antigo moinho de vento e pormenor da 
plataforma superior. 

 
Na superfície da plataforma superior, é possível observar uma mó reutilizada 
no pavimento da base, com uma perfuração ao meio, que deveria servir para 
apoiar a estrutura do engenho. 
 

 

Figura 31 – Moinho de Vento restaurado recentemente. 

4.3.2.7 Nº 7 – PONTA 3 

O sítio nº 7 corresponde a um poço de grandes dimensões, de planta circular 
(como todos os poços identificados nesta região), com cerca de 7m de 
diâmetro de boca e aproximadamente 6m de profundidade, que se encontra 
abandonado e em avançado estado de ruína. 
 
A estrutura deste equipamento é quase monumental e revela a importância 
deste tipo de construções, bem como, a necessidade extrema de acumular o 

máximo de água possível, para alimentar a agricultura local. 
 
A construção das paredes é em pedra seca, tendo sido usados blocos de 
rochas calcárias, com pequenas e médias dimensões. Verifica-se ainda a 
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existência de uma pequena galeria, que daria acesso ao interior do poço e 
provavelmente a uma escadaria, que adossaria à parede do poço. 

 

 

Figura 32 – Poço da Ponta 3 (Vista geral). 

 

Figura 33 – Pormenor do sistema de construção do Poço da Ponta 3 e entrada da galeria 
(Vista geral). 

4.3.2.8 Nº 8 – PONTA 4 

O sítio da Ponta 4 é um poço, que se encontra abandonado e no inicio do 
processo de desmoronamento. Se o poço da Ponta 3 estava isolado, o poço da 
Ponta 4 está associado a um reservatório de água, com planta rectangular, 
que terá sido reutilizado como estrutura de apoio agrícola (armazenagem de 
produtos, equipamentos ou guarda de animais) ou como espaço de habitação 
sazonal. 
 

Tal como no Poço da Ponta 3, observa-se a entrada lateral para uma galeria 
de acesso ao interior do poço e os contornos de uma antiga portada. 
 
O poço foi construído com o método de pedra seca, tendo sido usados blocos 
calcários (com dimensão variada) na sua edificação. Como nos outros poços, o 
edifício é bastante robusto e compacto, evidenciando grande empenho na sua 
construção. 
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Figura 34 – Implantação do Poço da Ponta 4. 

 

Figura 35 – Pormenor da entrada para o interior do poço. 

4.3.2.9 Nº 9 – PONTA 6 

O sítio da Ponta 6 situa-se a curta distância do sítio nº 5 e constitui a base de 
outro antigo moinho de vento. Mas, ao contrário do moinho da Ponta 5, a sua 
estrutura encontra-se parcialmente desmoronada. 
 
A quase ruína desta base de moinho permite-nos observar o miolo do edifício 
e verificar que se trata de uma construção muito compacta, que foi 
preenchida integralmente por blocos pétreos com dimensões pequenas e 
médias. 
 
Os moinhos de vento da Ponta 5 e da Ponta 6 são exemplares raros da 
actividade moageira, nesta zona da Ponta da Calheta, e constituem nos dias 
de hoje uma memória do esforço realizado pelas comunidades locais, na 
transformação de solos dunares em terra agrícola. 
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Figura 36 – Vista geral da implantação do moinho da Ponta 6. 

 

Figura 37 – Pormenor do miolo do moinho da Ponta 6. 

4.3.2.10 Nº 10 – PONTA 9 

O sítio da Ponta 9 constitui um pequeno aglomerado rural, formado por um 
edifício de carácter residencial e por uma eira. Se a habitação está quase  
arruinada e não tem qualquer significado patrimonial, a eira tem valor 
etnográfico, dado que é um vestígio de uma actividade económica, entretanto 
abandonada. 
 
O aspecto mais importante deste conjunto arquitectónico, para além da sua 
ruralidade tradicional, consiste na sua implantação no terreno, já que cada 
elemento arquitectónico foi construído em patamares distintos, de forma a 
acompanhar a topografia pré-existente. 
 
Ao contrário da maioria dos edifícios registados, que se encontram em zonas 
planas, associadas à segunda faixa dunar da Ponta da Calheta, o conjunto da 
Ponta 9 localiza-se no limite daquela faixa de areias com o antigo rebordo, 
numa zona onde se construíram sucessivos terraços, para melhorar a 
exploração do solo agrícola. Estes socalcos acabam por constituir plataformas 
estáveis, com médias e grandes dimensões, que permitem construções de 

pequena dimensão, como a eira (nível intermédio) ou como a casa em ruínas 
(nível inferior). 
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Figura 38 – Vista geral do edifício em ruínas. 

 

Figura 39 – Vista geral da eira. 

A eira observada é muito semelhante à eira registada no Campo de Baixo 2, 
ou seja, trata-se de um recinto, de planta circular, com o diâmetro de 9m, 
delimitado por uma linha de pedras (blocos de rochas calcárias, com médias 
dimensões), fincadas em cutelo no solo. A superfície do espaço interior é 
plana, mas não há vestígios do pavimento. 

4.3.2.11 Nº 11 – PONTA 7 

O sítio do Ponta 7 corresponde a um poço, de tipologia simples (sem galeria 
subterrânea, sem escadas e sem entradas laterais), que se encontra em 
avançado estado de ruína. 
 
A construção do poço foi realizada com a aplicação do método da pedra seca, 
com as paredes compostas por fiadas de pedras, justapostas exemplarmente 
em fiadas horizontais e concêntricas, nas quais se intercalam blocos de 
médias e pequena dimensões. 
 
Como nos restantes poços, o diâmetro da boca de topo é menor que a base do 
poço, de forma a evitar a evaporação da água e a aumentar a capacidade de 
armazenamento daquele liquido precioso. Assim, ao contrário dos poços 
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existentes no Continente, que constituem acções de perfuração para obter 
água, que é removida por engenhos manuais ou por bombas de água, os poços 

observados no Porto Santo têm a dupla funcionalidade de atingir o nível 
freático de água e proceder à sua contentorização durante o maior período de 
tempo. 
 

 

Figura 40 – Vista geral do poço da Ponta 7. 

4.3.2.12 Nº 12 – PONTA 8 

O sítio da Ponta 8 é outro poço registado neste Plano de Urbanização. Como 
os poços da Ponta 1 e da Ponta 2 (nº 4 e nº 5, respectivamente), encontra-se 
vedado por uma rede, por questões de segurança, impedindo a sua 
observação rigorosa, no entanto é possível verificar a existência de uma 
escadaria lateral que dá acesso a uma galeria subterrânea. 
 

 

Figura 41 – Vista geral do poço da Ponta 8. 

O poço apresenta uma planta circular e a boca de abertura tem cerca de 7m 
de diâmetro. Não é possível determinar a sua profundidade, mas este 
equipamento aparenta ser ainda usado para fins agrícolas. 
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A construção do poço foi certamente cuidada, através do uso da técnica de 
pedra seca, com a colocação de blocos de médias e pequenas dimensões, 

devidamente justapostos, em fiadas horizontais. 
 

 

Figura 42 – Pormenor da entrada lateral para o interior do poço. 

4.3.2.13 Nº 13 – PONTA 9 

O sítio da Ponta 9 é um poço em avançado estado de destruição, dado que já 
apresenta as paredes ligeiramente deslocadas da sua posição original e alguns 

elementos pétreos fora da sua posição original. 
 

 

Figura 43 – Vista geral do poço da Ponta 9. 

 
No nosso estudo, o poço da Ponta 9 é a construção localizada mais a SW da 
área de projecto. Tem uma planta de topo irregular (boca com cerca de 6m 
de diâmetro), mas a base é de configuração circular. 
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O aparelho construtivo é formado por pedras justapostas e devidamente 
aparelhadas em fiadas horizontais, não sendo visíveis sinais da utilização de 

argamassa no revestimento da parede do poço. 
 

 

Figura 44 – Vista geral da implantação do poço da Ponta 9. 

4.3.3 Avaliação patrimonial 

As prospecções arqueológicas contribuíram para o registo de 13 ocorrências 
patrimoniais na área prevista para a implementação deste Plano de 

Urbanização. Com a informação disponível, o valor patrimonial deste conjunto 
é genericamente diminuto, dado que a totalidade dos edifícios faz parte da 
Classe D (significado patrimonial reduzido). 
 
Os valores obtidos nesta avaliação explicam-se pelo facto da larga maioria dos 
edifícios se encontrar abandonada e de estar em fase avançada de ruína, bem 
como, pelo seu pouco valor monumental, valor científico, valor histórico e 
valor simbólico. 
 
O facto de terem valor patrimonial reduzido não significa que o seu 
significado possa ser subestimado e que não devam ser desenvolvidos todos os 
esforços para integrar estes edifícios, devidamente restaurados e estudados, 
no futuro Plano de Urbanização, dado que constituem marcos culturais 
essenciais para a identidade social e económica de Porto Santo. 
 
Ao pretender-se desenvolver um projecto de excelência, no qual o turismo 
cultural deverá ter certamente um papel importante, as referências 
arquitectónicas ainda existentes podem constituir uma forma lúdica de 

aprendizagem sobre a sociedade antiga deste território e sobre as práticas 
agrícolas do quotidiano de outrora. Por este motivo, elementos patrimoniais 
como os moinhos de vento, alguns dos poços, o forno de cal deverão ser 
mantidos in situ, revalorizados socialmente e preferencialmente reutilizados 
como equipamentos decorativos no desenho urbano. 
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Nº Designação Tipo de Sítio CNS Valor Patrimonial Classe de Valor Patrimonial 

1 Campo de Baixo 1 Forno de cal - 5 D 

2 Campo de Baixo 2 Eira - 3,14 D 

3 Inatel Edifício - 7,71 D 

4 Ponta 1 Poço e tanque - 6,14 D 

5 Ponta 2 Poço e tanque - 5,71 D 

6 Ponta 5 Moinho de vento - 6,14 D 

7 Ponta 3 Poço - 6 D 

8 Ponta 4 Poço e tanque - 5,71 D 

9 Ponta 6 Moinho de vento - 5,71 D 

10 Ponta 9 Aglomerado rural - 5,71 D 

11 Ponta 7 Poço - 5,71 D 

12 Ponta 8 Poço - 6,14 D 

13 Ponta 9 Poço - 5,71 D 

Quadro 22 – Valor Patrimonial das ocorrências identificadas na área de projecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


