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Enquadramento
geográfico
e geológico

O Porto Santo situa-se em pleno Oceano Atlântico e, conjuntamente com
as ilhas da Madeira, Desertas e Selvagens, faz parte do Arquipélago da
Madeira. Este arquipélago pertence à região biogeográfica da Macaronésia, da qual também se incluem os Açores, as Canárias e Cabo Verde.
Em termos de distância, o Porto Santo encontra-se a 635 Km de África, a
900 Km de Lisboa e a apenas 40 Km da ilha da Madeira.
Com 42 Km2 de área, 12 Km de comprimento e 6 Km de largura máxima,
o seu litoral, com uma extensão de cerca de 41 km, é de arriba rochosa
muito recortada e abrupta a Norte, a Este e a Oeste, e de praia arenosa
extensa, contínua e baixa a Sul.
A ilha encontra-se rodeada por um conjunto de seis ilhéus e duas baixas:
Ilhéu de Baixo (ou da Cal); Ilhéu de Cima (ou do Farol ou dos Dragoeiros);
Ilhéu de Ferro; Ilhéu da Fonte da Areia; Ilhéu das Cenouras; Ilhéu de Fora;
Baixo do Meio e Baixa dos Barbeiros.
Em termos geológicos, a ilha do Porto Santo é muito mais antiga (com
cerca de 14 Ma) que a ilha da Madeira (7 Ma), e apresenta uma estrutura complexa e fortemente erodida, da qual resultou a exposição de
rochas que testemunham as suas fases distintas de formação: Unidade
Inferior (fase de montanha submarina), Unidade Superior (fase de ilha
emergente), e depósitos quaternários, tais como terraços marinhos, dunas, areias de praia, etc.
As ilhas da Madeira e do Porto Santo são pois o produto da edificação
de aparelhos vulcânicos que se foram instalando no fundo do oceano
Atlântico, no setor W da Placa Africana.
 e porto santo

natural e 

Geo
Monumentos
 e porto santo

Miradouro Pico Ana Ferreira
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Pico de Ana Ferreira

Morenos

(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 (mugearito) que arrefeceram no interior da conduta, formando as colunas
prismáticas que hoje observamos à superfície.
Neste local funcionou uma pedreira cuja exploração teve
início nos anos 60 e cessou no fim dos anos 80.
Este pico também constitui um suporte para associações
faunísticas e florísticas particulares.

As arribas litorais da zona dos Morenos apresentam um
numeroso conjunto de filões, de natureza basáltica e
traquítica, que intersetam rochas vulcânicas submarinas,
desde a base até ao topo, evidenciando estruturas com
disjunção prismática, localmente conhecidas como “pedra navalheira”.
Na zona do Miradouro da Canaveira, as rochas eolianíticas guardam abundantes fósseis de gastrópodes terrestres e rizoconcreções, estas últimas testemunho do antigo coberto vegetal de há cerca de 30 mil anos, altura em
que a ilha era maior e com declives mais acentuados.
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Ilhéu da Cal
(Rede Natura 2000; Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo)

O Ilhéu de Baixo ou da Cal separou-se da ilha principal,
por fenómenos erosivos, há cerca de 10-12 mil anos. Nele
podemos observar várias extensas galerias, de onde foram extraídas rochas calcárias, com cerca de 15 milhões
de anos, que eram usadas para a indústria de fabrico da
cal. No topo do ilhéu antigas construções de apoio a esta
atividade transportam-nos para esse tempo.
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Zimbralinho

Ilhéu de Cima
(Rede Natura 2000; Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo)

Na baía do Zimbralinho encontramos litologias das sequências vulcânicas submarinas da ilha. As famosas lavas em almofada ou pillow lava surgem na base do lado
ocidental e ilustram a fase inicial de evolução geológica,
quando o vulcanismo ainda ocorria debaixo de água.

O Ilhéu de Cima, do Farol ou dos Dragoeiros exibe nas
suas vertentes viradas a W algumas estruturas raiadas
conhecidas localmente por “Pedra do Sol”. Estes alinhamentos radiais das rochas refletem o modo como se processou o arrefecimento da lava, do exterior para o interior da escoada. No lado oriental da ponta NE, o “Cabeço
das Laranjas” apresenta uma espetacular concentração
de fósseis de algas vermelhas - rodólitos - de idade miocénica (15-14 milhões de anos). No topo do ilhéu é possível percorrer um trilho de interpretação ambiental que
retrata a riqueza natural deste local. (A visitação exige
uma autorização prévia por parte do Parque Natural da
Madeira, entidade que tutela os ilhéus no Porto Santo).
(A visitação exige uma autorização prévia por parte do Parque Natural da Madeira, entidade que tutela os ilhéus no Porto Santo).
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Serra de Fora

Serra de Dentro

A zona costeira da Serra de Fora apresenta espessas rochas calcoareníticas, pertencentes à Formação Eolianítica,
que ainda recobrem cerca de 1/3 da ilha. Esta Formação,
de idade Quaternária, apresenta uma cor amarelo-esbranquiçada, composta essencialmente por fragmentos
de conchas de micro-organismos marinhos, moluscos e
algas calcárias, aos quais se juntaram, posteriormente,
conchas de variados gastrópodes terrestres.
A presença de um forno de cal e de um edifício de apoio
confirmam a atividade da indústria da Cal nesta zona.

Os depósitos de salão, termo usado para designar um
tipo específico de argila, a bentonite, ocorrem particularmente no setor Este da ilha, estando os mais representativos localizados na Serra de Dentro. Estes depósitos
bentoníticos resultam da intensa alteração de brechas
vulcânicas submarinas, os hialoclastitos, pertencentes ao
denominado Complexo Antigo da ilha (16 a 10 milhões
de anos).
Rochas filonianas de caráter basáltico sustentam e protegem contra fenómenos de erosão.

Porto das Salemas
As arribas abruptas desta costa, constituídas por formações vulcânicas piroclásticas representadas por tufos,
brechas e escórias de natureza basáltica submarina, datam do Miocénico Inferior. Uma complexa rede de filões
desenharam o seu percurso ascensivo nestas paredes,
contribuindo para o crescimento da ilha.
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Pico Branco
(Rede Natura 2000)

É nas rochas de natureza vulcânica
ácida (traquítica e riolítica), esculpidas pelos fenómenos geológicos
em disjunção prismática, que está
talhada a vereda Pico Branco-Terra
Chã (PR1), um percurso recomendado, com cerca de 5,4 Km (ida e
volta) e com a duração de 3 horas.
O vislumbre das espetaculares vertentes viradas a N remontam-nos
a uma altura em que vegetação
era exuberante. Este local constitui
um habitat de excelência para endemismos de flora e fauna, nomeadamente moluscos gastrópodes
terrestres.
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Fonte da Areia
Aqui, as extensas acumulações de arenitos acumulados
pelo vento, os eolianitos, são a rocha mãe da atual areia
da Praia do Porto Santo, uma herança resultante da mobilização de fragmentos orgânicos que terão existido na
plataforma insular em torno da ilha, durante a Última
Glaciação que decorreu entre 110 a 11 mil anos atrás.
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Pico do Castelo
A antiga chaminé vulcânica do Pico do Castelo deixou
exposto, através de fenómenos erosivos, um domo de
natureza traquítica e com idade aproximada de 13.8
Ma.
Este pico foi um ponto estratégico no passado e continua
a sê-lo atualmente, funcionando como um mirante sobre
a região aplanada central, a praia a SW, o Ilhéu de Baixo,
e os Picos de Ana Ferreira e Espigão.

Praia
As areias da praia do Porto Santo, grãos de características únicas no contexto nacional associadas à sua
génese e aos processos geológicos que estiveram na
base da sua formação, durante milhares de anos, resultam da erosão dos eolianitos que afloram em vários
setores da ilha. Para além dos galardões que lhe são
atribuídos pela qualidade ambiental, é uma das 7 Maravilhas Praias de Portugal, na categoria de praias de
dunas.
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Pico do Espigão

Pico do Facho

O Pico do Espigão apresenta-se com um magnífico e
imponente filão de rocha de composição intermédia mugearito, com cerca de 12.7 a 12.5 Ma, que atravessou
afloramentos de escórias de composição basáltica. Ponto
de observação privilegiada, em tempos serviu de vigia
para a observação de baleias.

O Pico do Facho é o relevo mais elevado, com 517 metros. Tal como o Pico de Juliana, pertence ao conjunto das
unidades vulcânicas mais recentes da ilha, com cerca de
10.6 Ma e exibe uma agulha vulcânica com disjunção
prismática menos bem definida, provavelmente por ter
sofrido um arrefecimento mais rápido.
Era no seu topo que, no passado, se vigiava e alertava
a ilha da Madeira da chegada de embarcações inimigas
com piratas, corsários e mouros.

Pico de Juliana

Geomedicina

O Pico de Juliana, uma das unidades vulcânicas mais recentes, com cerca de 10.6 Ma, expõe uma agulha vulcânica com disjunção prismática, formada pela solidificação
do material dentro da chaminé.

Alguns geomateriais existentes na ilha são passíveis de
serem usados como terapêutica. Os especiais grãos de
areia, a bentonite e a água do mar têm vindo a ser evidenciados pela ciência e pela investigação devido aos
seus efeitos benéficos para a saúde humana. Estes tratamentos são realizados na ilha, em unidades especializadas para o efeito.
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VIEWPOINTS
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Miradouro da Portela
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Miradouro da
Ponta da Canaveira

Miradouro da
Ponta da Calheta

Localizado na parte Oeste da ilha, deste Miradouro podemos vislumbrar as abruptas e recortadas encostas da
zona Norte, assim como o Ilhéu de Ferro e mais ao longe, o Ilhéu da Fonte da Areia. Adjacente, está o sítio dos
Morenos, lugar ideal para piqueniques e outros divertimentos.

A Ponta da Calheta, extremidade Sul da ilha, coincide
com o extremo Oeste do extenso areal da Praia do Porto
Santo e encontra-se separada do Ilhéu de Baixo por um
canal, com 400 metros de largura, o Boqueirão de Baixo.
Daqui vislumbra-se os contornos rochosos da vizinha ilha
da Madeira.

Miradouro da Portela
Uma pequena avenida de palmeiras leva-nos a este miradouro, localizado a pouco menos de 2 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.
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Miradouro das Flores
Esta extremidade ocidental da ilha proporciona uma
paisagem de quase todo o Porto Santo, assim como
uma vista privilegiada sobre o Ilhéu de Baixo, Ilhéu de
Ferro, Ilhas Desertas e Ilha da Madeira. No cimo deste
miradouro foi erigido um busto de homenagem ao
pintor madeirense Francisco Maya, que dedicou muitos
dos seus trabalhos artísticos à Ilha Dourada.

Miradouro da
Fonte da Areia
Este miradouro oferece uma bela vista sobre a costa
norte, o oceano e o ilhéu com o mesmo nome a poucas
centenas de metros.Noutros tempos, a fonte da Areia
continha a água mais saborosa de toda a ilha, tendo sido
utilizada, inclusive, para fins medicinais e por isso foi,
durante muitos anos, local de peregrinação da população
local. Neste local, a arriba fóssil está magnificamente
esculpida pela ação do vento.

Miradouro do
Pico do Castelo
Com 437 metros de altitude, oferece uma vista geral
sobre a ilha. Percorrer as suas veredas de pedra ladeadas
de pinheiros, é uma agradável forma de se chegar ao
cume, onde existe um busto de homenagem a Schiappa
de Azevedo, que contribuiu fortemente para a arborização
deste pico.
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Miradouro das Lombas
Este miradouro sobranceiro à cidade do Porto Santo
oferece uma bonita vista sobre a baía. A presença de um
moinho rotativo de madeira serve de atração turística.
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Miradouro
Fonte de Areia
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JARDINS
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Quinta das Palmeiras
natural e 22

Quinta das Palmeiras
Mini-zoo e mini-jardim botânico, esta Quinta oferece aos
seus visitantes a observação de um vasto número de
espécies ornitológicas e vegetais. Ocupando uma área
superior a 5 mil m2, este luxuriante espaço contrasta
com as paisagens portossantenses, predominantemente
agrestes.

Jardim da
Alameda Infante
D. Henrique
Este jardim oferece um agradável espaço de lazer onde se
destacam palmeiras, araucárias, dragoeiros, entre outras.
Os mais novos dispõem de dois parques infantis para o
seu entretenimento. No mesmo jardim existe um busto
em homenagem ao navegador Cristóvão Colombo.
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Jardim do
Largo do Pelourinho
Jardim público junto ao Largo do Pelourinho, onde se
destacam o encanto das palmeiras, das buganvílias e
dos dragoeiros.

Parque Florestal
dos Salões

Esta zona verde urbana de uso público, com uma área
total com cerca 14.780 m², está situada nas proximidades do centro da cidade. Inclui um viveiro de plantas, o
Posto Florestal dos Salões e um espaço com fogareiros
e mesas.
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Jardim do Tanque
Este jardim público, com uma área total de cerca de
4.200 m2, situado junto à fonte do Tanque, oferece um
parque de merendas munido com bancos e mesas de
madeira e churrasqueira.

Jardim do
Passeio Marítimo
do Porto Santo
Com início junto ao Padrão dos Descobrimentos, este troço de 300 metros leva-o à zona balnear da Fontinha por
entre dunas, palmeiras e pinheiros.

Atividades
de lazer
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Mergulho
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Asa Delta
e Parapente
As características da ilha tornam o voo desportivo numa
atração para pessoas com ou sem experiência. Atreva-se
a descolar de parapente ou de asa-delta e maravilhe-se
com um Porto Santo visto do céu.

Jeep Safari
Aventure-se nos trilhos mais escondidos da ilha num
veículo 4×4 desfrutando de panoramas únicos e inesquecíveis.

Hipismo
Descubra o Porto Santo num passeio relaxante a cavalo,
onde as paisagens deslumbrantes são uma constante.

Ciclismo, Motociclismo
De declives pouco acentuados, a ilha do Porto Santo é
ideal para ser explorada de bicicleta, onde pode percorrer os seus recantos de encanto.
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Ténis e Paddle
As condições climatéricas da ilha permitem a prática
destas modalidades durante todo o ano numa das melhores estruturas do país.

Golfe
No Porto Santo, as emoções de uma partida de golfe
envolvem-se com a brisa do mar da costa Norte e com a
paisagem soberba do Pico de Ana Ferreira, num campo
que está ao nível dos melhores do mundo.
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Windsurf
SUP
Surf
Vela
Kitesurf
Para aqueles que preferem
ficar mais perto da costa,
são várias as opções que
têm ao dispor numa praia
com excelentes condições
para a prática de desportos
náuticos como a canoagem,
vela, jetski, windsurf, kitesurf, SUP, entre outros.

Geocaching
Com GPS ou smartphone parta à descoberta da ilha através do Geocaching. Esta atividade permite conhecer, de
uma forma lúdica, a história, a cultura e a beleza natural
singulares do Porto Santo.

Mergulho
Há muito que o Porto Santo é procurado pelos amantes do mergulho, dada a nitidez, cor e temperatura das
suas águas e pela beleza dos fundos marinhos. O navio
“Madeirense”, afundado desde 2000, faz as delícias dos
praticantes desta atividade.
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Birdwatching

Passeios de Barco

Conheça e observe no seu habitat as aves que nidificam
no Porto Santo e ainda as espécies migradoras que por
aqui passam.
Onde observar:
IBA do Porto Santo Oeste – Sítio do Tanque, Ribeiro Salgado e Calheta;
IBA dos Ilhéus do Porto Santo - Ilhéu de Cima, Ilhéu de
Baixo, Ilhéu de Ferro.

Os passeios de barco, um verdadeiro prazer do primeiro
ao último minuto, permitem visitar os principais pontos
marítimos de referência e ainda oferecem a possibilidade de avistar alguns cetáceos. Garantidas são a transparência das águas e as falésias e arribas deslumbrantes.

(IBA - Important Bird Area; Área Importante para as Aves)
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Passeios a Pé
Percursos pedestres recomendados:
PS PR1 – Vereda do Pico Branco e Terra Chã
Este trilho inicia-se na Estrada Regional 111 (Porto Santo) e finaliza na Terra-Chã. Tem uma extensão de 2,7
Km (+ 2,7 Km de regresso), com duração de 1h e 30m
(ida), percorrendo altitudes que variam entre os 450m e
os 184m.
A área do Pico Branco e Terra Chã integra a Rede Natura
2000, na Diretiva Habitats, por existirem endemismos de
flora e fauna.
PS PR2 – Vereda do Pico do Castelo
Este trilho inicia-se no sítio do Moledo junto à Estrada
Regional 111 (Porto Santo) e, subindo pelo caminho florestal, existem duas opções para o percorrer: pelo lado
Norte (3,2 Km e 1h30) ou pelo Sul do Pico do Facho (4,6
Km e 2h15).
Com magníficas paisagens, o trilho atravessa a zona central da ilha, pela base do Pico do Facho.

31 e porto santo

natural e 32

EVig^bc^dCVijgVa

%

%!+

&!'

&!-

(`b

:hXVaV/&/,+#*%%

33 e porto santo

natural e 34

EVig^bc^dCVijgVa

%

%!+

&!'

&!-

(`b

:hXVaV/&/,+#*%%

35 e porto santo

Câmara Municipal
Gabinete da Cultura
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