
ROTA SUSTENTÁVEL PELO BAIRRO HISTÓRICO
DE GRANADILLA DE ABONA

Este itinerário histórico-patrimonial permite 
percorrer a pé o centro histórico de Granadilla 
de Abona, um dos conjuntos de arquitectura 
tradicional canária melhor conservados da ilha, 
onde podem-se visitar edifícios emblemáticos, 
espaços públicos de interesse histórico e 
museus. O Conselho de Governo de Canárias 
outorgou à Vila de Granadilla de Abona a 
dignidade de “Histórica” em Março de 2010. 
Este otorgamento fez-se tendo em conta sua 
condição de último reduto de resistência à 
conquista de Canárias e por o facto de ter 
albergado a visita da frota de Fernando de 
Magalhães, Outubro de 1519, na sua primeira 
viagem de volta ao mundo.

Descrição geral

Localização geral: Granadilla de Abona. ilha de 
Tenerife.

Tipo de rota: caminhada temática (património 
histórico-cultural).

Tipo de itinerário: circular.

Início e fim: Convento de San Francisco.

Distancia aprox: 1 Km.

Duração aprox: 2 horas.

Desníveis e Declives: 
- Altitudes: mín. 635 msnm; máx. 661 msnm. 
- Declives: 17%, -20%.

Grau de dificuldade: baixo.

Dificuldades técnicas específicas: não tem.

Lugares de interesse: 
- Convento de San Luis Obispo.
- Igreja de San Antonio de Padua.
- Museu de História de Granadilla de Abona.
- Fábrica de tabaco.

Outras informações a ter em conta:
Para chegar até Granadilla podemos fazer uso do serviço 
público de transporte. Pode consultar os horários em 
www.titsa.com 

Conexão com outras rotas SOSTURMAC:
- Caminho do Irmão Pedro.
- Rota El Médano - Montaña Roja.

Ficha técnica

Localização geral: El Médano. Município de 
Granadilla de Abona. Ilha de Tenerife

Tipo de rota: caminhada temática 
(vulcanologia, turismo, mar e património 
histórico).

Tipo de itinerário: linear (ida e volta).

Início e fim: Plaza Roja (El Médano).

Duração aprox: 2,5 horas (com subida a 
Montaña Roja).

Fotografía: webtenerife.com



Convento de San Luis Obispo

Igreja de San Antonio de Padua

O Projecto SOSTURMAC não faz-se responsável das possíveis consequências que podam derivar-se do emprego da informação 
contenida em esta publicação (ano de edição: 2020)

Planificar a rota adequadamente, consultar a 
predição meteorológica, fazer a rota 
acompanhado e comunicar o itinerário a 
realizar e a hora prevista de retorno, para 
facilitar sua localização. É recomendável dispor 
de um seguro de acidentes e responsabilidade 
civil adaptado à actividade a realizar.

Lembre-se: ante qualquer problema sério não 
duvide em chamar ao telefone oficial de 
emergências (012)

Equipamento imprescindível
Segure-se de levar a informação necessária 
para realizar a rota. Roupa e calçado 
apropriados para as condições meteorológicas 
do momento e telefone móvel.

Esta rota é um Produto Turístico Sustentável 
desenvolvido no projecto SOSTURMAC para 
contribuir à integração dos novos valores na 
dinâmica turística e desta forma fomentar sua 
conservação.  

Deve realizar as rotas da forma mais sustentável e responsável 
possível. Por isso, fundamentalmente, deve reduzir tudo o possível a 
marca de carbono associada à realização desta actividade e, sobre 
tudo, deve respeitar a natureza.

Recomendações de segurança 

Código do viajante responsável

Localização geral: 
Costa do Município de Granadilla de Abona

Antigo secadeiro de tabaco

Museu de História de Granadilla de Abona
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