
ROTA SUSTENTÁVEL PELO CAMINHO DO
IRMÃO PEDRO

Esta rota, de carácter eminentemente cultural, 
percorre a parte do Caminho do Irmão Pedro 
(Pedro Betancur, primeiro santo católico de 
Canárias) que une o Charco del Pino com a cova 
que leva seu nome. O Caminho é catalogado 
como “rota cultural internacional”, pois 
associa-se com outros caminhos que o 
religioso fazía durante sua estância em 
Guatemala, há mais de 350 anos.

O caminhante poderá encontrar interessantes 
elementos do património cultural e natural da 
comarca de Chasna ao longo do tudo o 
percurso: Terraços e hortas de fruteiras, boas 
representações de tabaibal-cardonal e 
arvoredo de costa, e uma fauna de grande 
interesse. O atractivo principal é a cova que o 
Irmão Pedro usava de habitação e curral, nos 
invernos, quando baixava com seu rebanho à 
costa desde as zonas altas (Vilaflor). Declarada 
Bem de Interesse Cultural (BIC), a cova é, 
actualmente, um santuário e um importante 
ponto de peregrinação religiosa. 

Descrição geral

Localização geral: município de Granadilla de 
Abona.

Tipo de rota: caminhada temática (património 
cultural-religioso, natureza).

Tipo de itinerário: linear.

Início: Charco del Pino.

Fim: Santuário Cova do Irmão Pedro.

Distancia aprox: 9,3 Km.

Duração aprox: 3 horas.

Desníveis e Declives: 
- Altitudes: mín. 50 msnm; máx. 638 msnm. 
- Declives: 9%, -27%.

Grau de dificuldade: baixo.

Dificuldades técnicas específicas: exposição continuada 
a insolação alta.

Lugares de interesse: 
- Montaña Chiñama.
- Montaña Gorda.
- Caldeira de Montaña Las Tabaibas.
- Cova do Irmão Pedro.

Outras informações a ter em conta:
Há partes não sinalizadas e grande quantidade de 
cruzes. Recomenda-se levar um mapa com o traçado.
Não recomenda-se fazer esta rota em sentido 
ascendente com altas temperaturas e insolação.
Precaução ao cruzar e transitar por pistas e carreteiras.

Conexão com outras rotas SOSTURMAC:
- Rota pelo Bairro Histórico de Granadilla de Abona.
- Rota El Médano - Montaña Roja

Ficha técnica

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.

Fotografía: webtenerife.com



Montaña Chiñama

Montaña Gorda

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 importante 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. Ademais, deve levar água 
e comida suficiente, roupa e calçado 
apropriados e telefone móvel.

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

Caldeira de Montaña Las Tabaibas

Cova do Irmão Pedro

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.  

Localização geral: 
Costa do Município de Granadilla de Abona
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