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Esta comuna, cuja 
origem remonta a 1915, 
debe sua importância à 
primeira descoberta do 
petróleo na província 
de Santa Cruz, no ano 
de 1944, fato que modi-
ficou completamente o 
perfi l  econômico da 
região: o primeiro poço 
de petróleo, denomina-
do "O12", é um dos 
locais de atração mais 
relevantes, onde a 
válvula original está 

CAÑADONSECO

CALETAOLIVIA

localizada e os painéis 
com imagens históricas 
dos equipamentos de 
perfuração da época. 
Esta comuna desen-
volveu um sistema de 
áreas verdes, espaços 
culturais e recreativos 
criados para o uso 
diário de moradores e 
visitantes. O Parque 
Comunal Hilario Cuad-
ros se destaca por  ser 
a dede  do Festival 
Folclórico que acon-

tece no mês de novem-
bro; A Plazoleta Home-
nagem aos Habitantes 
de Cañadón Seco 
desaparecidos durante 
a ditadura de 1976; o 
Centro Cultural 8 de 
Octubre; A Plazoleta 
Antigos Colonos, Plaza 
em homenagem a 
Mujer, que inclui 
bustos e um mural; e a 
Plaza Compadres de la 
Independencia, entre 
outros.

Esta cidade é um 
centro de serviços 
destacado na zona 
norte da província de 
Santa Cruz. O acesso a 
esta cidade pela RNº 3,  
permite desfrutar de 
belas vistas panorâmi-
cas sobre o Océano 
Atlântico, e esta 
mesma rota é a via de 
acesso para diferentes 
praias, que no verão 
são balneários  concur-

ridos e lugares de 
pesca à beira-mar. A 
Reserva Provincial 
Caleta Olivia se desta-
ca nesta cidade, onde 
você pode ver a espé-
cie Otaria Flavescens, 
de leões marinhos de 
un pelo.

Na área urbana, a 
caminhada costeira de 
4,5km. É apresentado 
como uma opção ideal 

para caminhadas junto 
ao mar. Aquí seu ícone 
urbano é o Monumento 
ao Obreiro Petroleiro 
"Gorosito", localizado 
no centro da cidade. 
Desde a Direção de 
Turismo são organiza-
dos durante o ano 
circuitos turísticos 
como: o "Circuito de 
Interpretação da Flora" 
e a "Caminhada Costei-
ra".


