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Onde a tranquilidade e a beleza não têm limites…
e Guia Turístico do Património Cultural
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Descoberto em �4�8, por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, e se-
gundo reza a historia, foi assim batizado após os navegadores portugueses 
andarem durante alguns dias no meio de uma tempestade. Ao chegarem 
a esta ilha, acharam um porto de abrigo seguro, um Porto Santo.
Bartolomeu Perestrelo, primeiro capitão donatário do Porto Santo, a 
mando do Infante D. Henrique, foi o responsável pelo povoamento da 
ilha, com pessoas vindas essencialmente do Algarve. Este, que viveu 
algum tempo no Porto Santo, viu a sua filha, D. Filipa Moniz, casar com 
Cristóvão Colombo. Pensa-se que foi na ilha dourada, que Colombo 
projetou a sua grande viagem à America.

A ilha do Porto Santo tem apenas um concelho, com o mesmo nome. 
Localizada no Oceano Atlântico, a ilha fica situada a cerca de 635 km 
de Africa, 900 km do sudoeste de Lisboa, 900 km do arquipélago dos 
Açores e a 40 km da ilha da Madeira. O Porto Santo tem uma área de 
4� km�, �� km de comprimento e 6 km de largura.

O Porto Santo tem um clima seco com baixa variação térmica entre as 
estações. A temperatura média do ar varia entre o �3º c no verão e 
�9º no inverno. A temperatura média da água oscila entre os ��ºc no 
verão e �7º no inverno.

História

Enquadramento Geográfico

Clima
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PATRIMÓNIO
MONUMENTOS
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Cais
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Cais
Construído em �9�9, o Cais foi palco de embarques e 
desembarques de pessoas e mercadorias entre o Porto 
Santo e a ilha da Madeira. Hoje é um monumento e 
ícone do Porto Santo. Restaurado nos anos 90, a sua es-
trutura tem �0� metros de comprimento por 4 de largura 
e assenta em pilares colocados a igual distância uns dos 
outros.

Hotel Torre Praia 
Caracteriza-se por ter uma original e bonita torre que, 
em tempos, funcionava como forno de uma fábrica de 
cal e cimento. A fábrica foi demolida, restando apenas 
este símbolo de tão importante indústria na ilha.

Fábrica das Águas  
Atualmente devoluto, este edifício de dois pisos foi cons-
truído em pedra. Funcionou entre �9�4 e �990 como 
fábrica das águas.
As águas aqui engarrafadas eram bicarbonatadas, clo-
retadas e sulfatadas sódicas, aconselháveis para o tra-
tamento de doenças de pele e do aparelho digestivo. 
Foram distinguidas com uma medalha de ouro numa ex-
posição internacional, que decorreu no Rio de Janeiro.
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Padrão dos 
Descobrimentos
O padrão dos descobrimentos ou “pau de sabão” como é 
popularmente conhecido fica localizado na Alameda do 
Infante D. Henrique. De secção quadrangular e imponen-
te com relevos alusivos aos descobrimentos henriquinos, 
é da autoria de António Aragão e foi inaugurado a �8 de 
agosto de �960.
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Paços do Concelho 
Construído no século XVI, o edifício foi sujeito a várias 
obras para melhorar a sua funcionalidade. Localizado no 
centro da cidade, mais precisamente no Largo do Pelou-
rinho, este edifício foi utilizado, noutros tempos, como 
cadeia.

Forte de S. José     
Localizada numa parte alta da cidade, esta fortaleza foi 
construída em meados do século XVII, sob o reinado de 
D. José I. Está equipado com pequenos canhões de ferro 
que, noutros tempos, serviram na defesa da Ilha dos pi-
ratas e corsários. Durante alguns anos serviu de residên-
cia aos governadores do Porto Santo. 
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Fornos da Cal
A produção de cal, em tempos, 
foi uma das principais indústrias 
do Porto Santo. Os fornos da cal 
recebiam pedra calcária que era 
extraída do ilhéu de Baixo ou 
Ilhéu da Cal, como popularmente 
é conhecido. Apesar de neste mo-
mento não haver fornos a laborar, 
a ilha chegou a ter �7 fornos que 
produziam cal, destinada princi-
palmente à construção civil.
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Moinhos de Vento 
Foi em �794 que, segundo alguns historiadores, surgiu 
o primeiro moinho de vento no Porto Santo. O relevo 
baixo da ilha, com vento a soprar em muitos dias do ano 
e em vários quadrantes, criou condições propícias para 
a montagem destes engenhos. Em poucas décadas, os 
moinhos de vento difundiram-se de tal forma que pas-
saram a ser uma das imagens mais emblemáticas da 
ilha. 



Fontenários
Alguns dos fontenários existentes na ilha datam de �884, 
data em que a Câmara Municipal os mandou construir, 
devido aos longos períodos de seca que se faziam sentir 
no Porto Santo. Estes fontenários eram abastecidos pelas 
nascentes que existiam na ilha. 
Ao longo de toda a ilha ainda existem vários fontenários 
sendo que os principais, que podem ser visitados, são os 
da Fonte do Tanque, da Fontinha, de S. João, do Espirito 
Santo e da Fonte da Areia.

Igreja Matriz 
Um dos principais monumentos porto-santenses é a 
Igreja de Nossa Senhora da Piedade, também conhecida 
por Igreja Matriz, localizada no Largo do Pelourinho, em 
pleno centro da cidade do Porto Santo.
Repetidamente foi alvo do ataque dos piratas e corsá-
rios, sendo incendiada, o que a deixou gravemente da-
nificada.
Hoje, no seu interior, possuí magníficos altares e pinturas 
da autoria de Martim Conrado e Max Romer, cuja sua 
beleza prende a atenção dos que a visitam.
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Capela do Espírito Santo
Situada no sítio do Campo de Baixo é muito antiga a sua 
construção. A capela primitiva data do século XVII. No 
interior o seu estilo é romano, bem trabalhado em pedra 
de cantaria cinzenta.

Capela de S. Pedro    
Esta capela começou a ser construída nos finais do seculo 
XVIII, com influências maneiristas e barrocas, na encosta 
do pico da Ana Ferreira. Possui uma única nave retangular 
e no exterior o adro tem representada uma caravela por-
tuguesa, simbolismo do santo protetor dos navegantes.

Capela de Nossa 
Senhora da Graça 
A capela de Nossa Senhora da Graça é um dos mais an-
tigos templos do Porto Santo. Construída antes de �533 
e destruída no ano de �8�� foi reconstruida no ano de 
�95�, já com feição moderna. Intimamente ligada à his-
tória da ilha, aqui se refugiavam muitos dos habitantes 
para escapar à perseguição dos piratas.
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Paiol do 
Pico do Castelo  

Tendo a sua construção ocorrido no séc. XVII, foi um im-
portante símbolo militar e de defesa contra as invasões 
de piratas e corsários que atacavam a ilha. Atualmente 
recuperado e sem a traça original, está inserido numa 
zona agradável de lazer.

Calçada 
ou Calcetamento
Espalhados um pouco por toda a ilha, principalmente 
nos adros dos templos religiosos, o calcetamento tradi-
cional madeirense apresenta-se em seixo rolado, de cor 
preta e branca.
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GEO 
MONUMENTOS
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Miradouro Pico Ana Ferreira



Pico de Ana Ferreira       
(Imóvel de Interesse Regional) 

O Pico de Ana Ferreira, elemento singular na paisagem, 
apresenta um relevo em forma de crista, constituído por 
rochas magmáticas de natureza rara que arrefeceram no 
interior da conduta, formando as colunas prismáticas que 
hoje observamos à superfície. 
Este local funcionou como uma pedreira cuja exploração 
de rochas teve início nos anos sessenta e terminou no 
fim dos anos oitenta. Este pico constitui um suporte para 
associações faunísticas e florísticas particulares.

Fonte da Areia    
Na Fonte da Areia extensas acumulações de arenitos 
acumulados pelo vento, os eolianitos, são a rocha mãe 
da atual areia da Praia do Porto Santo, uma herança das 
condições de grande produtividade marinha que terá 
existido na plataforma insular em torno da ilha, durante 
a Última Glaciação que decorreu entre ��0 a �� mil anos 
atrás. 
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Miradouro Fonte de Areia
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Museus
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Casa Colombo, Museu do Porto Santo
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Casa Colombo 
Museu do Porto Santo      

De entre os factos históricos mais relevantes da ilha, há 
a destacar a honra de ter sido habitada por Cristóvão Co-
lombo, após o seu casamento com a filha de Bartolomeu 
Perestrelo, o primeiro Capitão-Donatário da ilha. Foi du-
rante esta estadia, numa casa que hoje é a Casa Museu, 
que o navegador preparou a viagem que o imortalizou aos 
olhos do mundo, a descoberta da América. Dos diversos 
objetos de grande interesse, como mapas, instrumentos 
de navegação e iluminuras, podemos apreciar também 
alguns objetos recolhidos do Galeão Slot ter Hooge que 
afundou na costa do Porto Santo no século XVII. 

Museu Cardina 
Inaugurado em �006, esta oferta cultural exibe um vasto 
espólio, com diferentes tipos de peças e artefactos do 
dia-a-dia da população do Porto Santo, desde os tempos 
do seu povoamento. 

Casa da Serra
Localizada na Serra de Fora, é mais que um pólo divul-
gador da cultura e das tradições locais. Os visitantes têm 
garantida uma receção acolhedora enquanto são convi-
dados a embarcar numa viagem no tempo, dando a co-
nhecer a cultura porto-santense, o seu passado e as suas 
tradições gastronómicas 
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Campo Experimental 
do Farrobo 
Um espaço de carácter museológico expõe muitos dos 
utensílios e ferramentas utilizadas pelos porto-santenses 
na atividade agrícola.
Pequenos espaços de cultivo demonstram os vários tipos 
de árvore de fruta, castas, cereal e leguminosas que ou-
trora fizeram parte do cultivo agrícola e da dieta porto-
santense, como seja o trigo, a cevada e as lentilhas.

Centro de Artesanato
Situado no centro da cidade, próximo ao antigo cais, este 
Centro dedica-se à comercialização e divulgação dos pro-
dutos artesanais do arquipélago. 
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Miradouros
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Portela
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Miradouro da Portela           

Uma pequena avenida de palmeiras leva-nos a este mi-
radouro, localizado a pouco menos de � km do centro 
da cidade, com uma esplêndida vista sobre a costa Sul 
da ilha e de onde se avista toda a extensão do areal, o 
porto e a marina. Alguns moinhos aqui colocados foram 
outrora utilizados para moer o trigo e outros cereais.

Miradouro 
do Pico do Castelo    
Com 437 metros de altitude, oferece uma vista geral so-
bre a ilha. Veredas de pedra ladeadas de pinheiros são o 
único caminho para se chegar ao seu cume, onde existe 
um busto de homenagem a Schiappa de Azevedo, que 
contribuiu fortemente para a arborização deste pico. 
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Miradouro Pico do Castelo
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CURIOSIDADES 
HISTÓRICO-
CULTURAIS
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Casas de Salão
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Casas de Salão 
Estas construções representam uma das várias manifes-
tações da arquitetura popular do Porto Santo. De linha 
direita estas casas caracterizavam-se por o seu teto pos-
suir uma cobertura de salão, tipo barro.
As casas são frescas no verão graças às fendas que abrem 
quando o salão seca deixando o ar circular. No Inverno, o 
salão absorve a chuva tornando-a impermeável.

Rua Zarco 
A Rua João Gonçalves Zarco é a rua mais tradicional do 
Porto Santo foi o principal centro de negócios da ilha. 
Nesta rua a população podia abastecer-se de diversos 
produtos e usufruir de serviços, pois lá estavam situa-
das as mercearias, a padaria, o sapateiro e a barbearia, 
assim como o café que era o ponto de encontro dos 
porto-santenses.

Matamorras ou Silos 
As matamorras são covas pequenas mas profundas que 
eram usadas para guardar os cereais no exterior das ca-
sas. Eram revestidas por pedra e palha. No centro da 
cidade e na Casa Museu Cristóvão Colombo podemos 
encontrar alguns exemplares. 



cultural e 30

Noras e poços 

As noras são estruturas circulares construídas para elevar 
água através da tração animal. Popularmente são conhe-
cidas por poços ou cisternas e arquitetonicamente são de 
grande perfeição e beleza. Existem alguns exemplares 
ao longo de toda a ilha.
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Muros de pedra e de croché 
 
Os muros de croché são estruturas em pedra com aspeto 
rendilhado onde as pedras são dispostas sem elementos 
ligantes e que se encaixam umas nas outras de forma 
quase perfeita. As aberturas entre as pedras permitem 
que circule o vento. Estes muros eram projetados para 
proteger as vinhas, assim como delinear espaços.
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Câmara Municipal 
Gabinete da Cultura


