
Eu sei onde
existem 6 séculos
de história
Festival do Colombo
07 Out <> 10 Out





07 a 10 de outubro

Vila Baleira
Som ambiente
Animação diversa
Cortejos e teatros de rua 

Largo da Palmeira
Artesanato e produtos regionais
Horário: 19h00 às 23h00

Alameda do Infante D. Henrique
Praça dos jogos medievais
Horário: 19h00 às 23h00

Casa Colombo Museu do Porto Santo
Exposição Instrumentos de Tortura com 
dinamização pelo Grupo de Teatro Bolo do 
Caco 
Horário: 10h00 às 23h00

O Festival Colombo assenta num conjunto 
de iniciativas de animação turística que 
retratam a época em que este famoso 
mercador residiu na ilha do Porto Santo, 
relembrando as suas vivências no 
Arquipélago da Madeira e a epopeia dos 
Descobrimentos Portugueses.
O evento evoca a passagem do navegador 
genovês na ilha Dourada e inclui, um 
mercado de artesanato, exposições 
temáticas, arruadas, artes circenses, 
teatralizações, muita música e danças 
exóticas, garantindo uma animação 
permanente e um alvoroço constante por 
entre as várias figuras características da 
época.



07 de outubro
Quinta-feira

Atividades Pedagógicas do Arquivo e 
Biblioteca da Madeira
Centro de Congressos do Porto Santo
14h00 às 17h00
O meu Concelho…Porto Santo: Histórias de 
Piratas e Corsários 
A História do Porto Santo está cheia de 
episódios marcantes, um dos quais foi o 
violento ataque de corsários argelinos 
em 1617.  A Direção Regional do Arquivo e 
Biblioteca convida a comunidade escolar a 
participar numa sessão interativa, na qual 
se irá reconstituir aquele evento de forma 
lúdica, tendo como público-alvo, alunos do 
2.o e 3.o ciclos do ensino básico.
Participações sujeita a inscrição através do 
email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Desembarque de Cristóvão 
Colombo na ilha do Porto Santo 
Cais do Porto Santo - Praia
19h30 às 20h45
Neste dia assiste-se na Praça do Barqueiro 
à teatralização da chegada ao navegador 
genovês e comitiva numa das suas visitas 
à ilha dourada num ambiente de grande 
azáfama que inclui cortesias e oferendas 
ao capitão donatário, música, danças e 
arruadas cénicas à época.

Paradise Circus
Praça do Barqueiro
21h00 às 21h45
Espetáculo Circense “Urd”

22h00 
Atuação musical dos RAST – Music and 
Dance Ensemble

22h30 
Teatro de fogo - Homens ao mar - o 
Naufrágio



08 de outubro
Sexta-feira

Atividades Pedagógicas do Arquivo e Biblioteca da Madeira
Biblioteca Municipal do Porto Santo
10h30 às 12h00
Ateliê: A Baleia
A partir da obra “A baleia” de Benji Davies convidamos os pequenos leitores a participar 
numa animada sessão de hora do conto, seguido de um conjunto de atividades lúdicas, 
tendo como público-alvo, crianças dos 6 aos 8 anos
Participações sujeita a inscrição através do email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

14h30 às 16h00
O meu Concelho…Porto Santo: Genealogia e História da Família
Uma atividade prática dedicada à história das famílias, partindo de um documento de 
arquivo com referências à árvore genealógica de Cristina Dias, uma escrava porto-santense, 
tendo como público-alvo, Universidade Sénior.
Participações sujeita a inscrição através do email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Saída do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo  
19h00 
Cortejo “A Receção a Cristóvão Colombo”

Praça do Barqueiro
19h30 
“A Receção a Cristóvão Colombo” e os festejos devidos pela hospitalidade do capitão 
donatário 

20h15 
Atuação musical - Susana Andrade 

Associação de Dança e Artes da Madeira 
Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo  
20h30 às 21h10
Espetáculo de dança

Paradise Circus
Praça do Barqueiro
21h00 às 21h45
Espetáculo Circense “Urd”

22h00 
Concerto de Música de índole Quinhentista com danças do Índico 

22h30 
Teatro de Fogo - A serpente marinha 



09 de outubro 
Sábado

Campo de Golfe do Porto Santo
Madeira Golf Trophy
A partir das 09h00 
Torneio de Golf – Saída Shot Gun

Casa Colombo Museu do Porto Santo
19h00 
Festival de Cocktails do Porto Santo 
Associação de Barmen da Madeira 

Saída do Centro Cultural e de Congressos 
do Porto Santo  
19h00 
Cortejo dos graúdos e miúdos pelas ruas do 
burgo. 

Praça do Barqueiro
19h30 
O Capitão Donatário mostra a vila ao 
visitante Cristóvão Colombo 

20h15 
Atuação musical -Amigos dos Cantares

Associação de Dança e Artes da Madeira 
Auditório do Centro Cultural e de 
Congressos do Porto Santo  
20h30 às 21h10
Espetáculo de dança

Paradise Circus
Praça do Barqueiro
21h00 às 21h45
Espetáculo Circense “Urd” 

22h00 
Concerto musical - As tradições do Mundo 
conhecido e as suspeições do Mundo por 
descobrir 

22h30 
Teatro de fogo - Os caçadores de tesouros 



10 de outubro 
Domingo

Saída do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo  
19h00 
Anúncio dos banhos para os esponsais entre a irmã do Capitão Donatário, Filipa Moniz e 
Cristóvão Colombo - A festa e os folguedos do povo.

Praça do Barqueiro
19h30 
Ação de Graças pela clerezia por prontamente se ter debelado a peste e procissão por 
Encomenda das Almas no Oratório 

20h15 
Concerto Musical numa evocação da epopeia trágico-marítima com recurso a musicalidades 
das sete partidas do mundo. 

21h00 
Atuação musical de banda - AOSESSES

22h00
Teatro de fogo - As bodas do mar  

Nota: Programa sujeito a alterações



visitmadeira.pt


