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DESCUBRA AGUASCALIENTES
Aguascalientes é uma cidade onde você vai encontrar grandes belezas coloniais e importantes indústrias 
têxteis, automobilísticas e de eletrônicos. A cidade foi fundada em 1575 pelos conquistadores espanhóis e 
nomeada desta forma devido às numerosas fontes termais da região. Desde então, sempre atraiu viajantes 
que procuram estas águas relaxantes e medicinais.

Venha de férias para Aguascalientes e tenha uma grande experiência de caminhar pelas ruas admirando 
seus prédios e monumentos históricos, seus tradicionais vinhedos e as belas propriedades que desempenharam 
papéis importantes no desenvolvimento social e econômico desta região, desde meados do século XVI até 
meados do século XX.

NEGÓCIOS EM AGUASCALIENTES
Se a sua visita é a negócios, aproveite a estratégica localização do Centro de Convenções de Aguascalientes, 
além de contar com excelentes hotéis de negócios em Aguascalientes, que possuem modernas instalações, 
salões para eventos e exposições, tudo isso perto de grandes centros comerciais e parques industriais. Se 
você está procurando serviços de luxo e comodidades de qualidade superior, verifique os hotéis de luxo em 
Aguascalientes.

Para sua maior comodidade, o transporte é rápido e fácil por suas três vias principais, além de estar à uma 
hora e meia da cidade de León, enquanto Guadalajara e Zacatecas estão a quatro horas respectivamente, 
desta maneira a cidade de Aguascalientes é um lugar ideal para fazer negócios.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Depois da queda de Tenochtitlán em 1521, muitos conquistadores decidiram mudar para o norte em 
busca de riqueza. Naquelas terras áridas encontraram depósitos de prata que começaram a ser explorados 
e logo se converteram em uma fonte de recursos desta área geográfica. Devido à extração da prata, 
estradas foram criadas, ligando a Nova Espanha com a nova parte do território conquistado, cujo nome 
era Nova Galícia. Além de sua cobiçada riqueza, os espanhóis encontraram indígenas, que em sua 
maioria eram nômades, logo se converteram no terror dos viajantes que cruzavam os fracassados 
caminhos conhecidos como “Rota da Prata”.

Devido aos constantes assaltos nas estradas pelos nativos desta região, uma guerra foi iniciada em 
decorrência destes atos, os espanhóis decidiram estabelecer vilas em toda a extensão da “Rota da Prata”. 
Estes foram postos seguros para um tranquilo descanso dos viajantes. Foi assim que em 1575 foi 
fundada uma vila com nascentes abundantes, chamada de Nossa Senhora da Assunção de Aguascalientes.
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Antiga cidade colonial com mais de 400 anos de história

Sede da famosa Feira Nacional de São Marcos

Infraestrutura de negócios bem estabelecida

Lugar de importantes empresas automotivas, têxteis e de 

eletrônica.

Cidade dividida entre bairros cheios de tradições e cultura

Turismo religioso com inúmeras igrejas

Deliciosa gastronomia e vinhos

Importante cultura ferroviária

PERFIL DE AGUASCALIENTES
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JARDIM E TEMPLO DE SÃO MARCOS
A construção deste belíssimo lugar foi concluída em 1842 e está delimitada por uma balaustrada (grade 
com pequenas colunas) em pedra rosa neoclássica, com acesso aos quatro pontos cardeais. Hoje em 
dia este lugar é o símbolo de Aguascalientes. No extremo oeste do jardim está o lindo templo de São 
Marcos.

Iniciou-se a construção deste templo antes de 1655 e permaneceu inacabado por mais de 100 anos, até 
que foi totalmente concluído em 1765. Sua fachada é de estilo Barroco Churrigueresco. No Presbitério 
está o Altar Maior em estilo neoclássico, no centro está a Virgem de Carmen e na parte superior uma 
escultura de São Marcos.

ATRAÇÕES EM AGUASCALIENTES
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A CATEDRAL
A Catedral de Aguascalientes é dedicada a Nossa Senhora da Assunção e é considerada a igreja mais 
antiga da cidade. A Catedral está localizada no mesmo lugar em que foi fundada uma capela em 1575, 
que posteriormente foi remodelada sua fachada principal contendo elementos de estilo barroco salomônico.

FEIRA NACIONAL DE SÃO MARCOS
A Feira Nacional de São Marcos é um dos mais importantes festivais de Aguascalientes e do México, 
atraindo milhões de visitantes a cada ano. É um evento de origem religiosa realizado desde 1823, nos 
meses de abril e maio, e com o tempo foram incluídos em seu programa espetáculos musicais, exposições 
de gado, concursos de beleza, desfiles, atividades infantis, exposições de arte e eventos tradicionais como 
a rinha de galos e as touradas. Reserve hotéis em Aguascalientes com antecedência para garantir o 
seu lugar neste grande festival! 

PRAÇA DE TOUROS SÃO MARCOS
A tradição das touradas em Aguascalientes vem 
de gerações como pode ser visto nesta antiga 
praça de touros que foi construída em 1896. Atualmente 
é utilizada como Academia de Toureio, onde as 
crianças e adultos aprendem as técnicas e movimentos 
necessários para lidar com este imenso animal. A 
praça se tornou parte integrante da Feira de São 
Marcos, onde acontecem vários espetáculos de 
touradas e está convenientemente localizada ao 
lado do Jardim de São Marcos.
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PRAÇA DE TOUROS MONUMENTAL 
Ao longo do tempo, a Praça de Touros de São Marcos não era suficiente para acomodar o número 
crescente de visitantes que viajavam de todos os cantos do México para prestigiar os espetáculos das 
touradas, então foi criada a Praça de Touros Monumental, uma das maiores e mais bonitas da América 
Latina. Conta com capacidade para 16.000 pessoas e dispõe de um elevador para pessoas idosas e 
portadoras de necessidades especiais. No interior desta propriedade há uma capela onde está o “Cristo 
Negro do Encino” que é confiada aos toureiros antes do abate.

PALÁCIO DO GOVERNO 
Belíssima construção com data de 1665, localizada no lado sul da praça principal. Este edifício de 
grande valor histórico dispõe de bonita fachada de rocha vulcânica vermelha, além de contar com mais 
de cem arcos de meio ponto nos pátios deste edifício colonial. Ao fundo, os murais do chileno Oswaldo 
Barra contam a história local e nacional.

TEMPLO DO ENCINO
Este lugar foi construído entre 1773 e 1796, onde se venera o Cristo Negro, cuja imagem apareceu em 
um tronco que foi atingido por um raio e sua comemoração é realizada a cada 13 de novembro. Dizem 
que os toureiros são os mais fervorosos devotos desta bonita figura. Nas paredes laterais do templo 
há uma exposição da coleção da Via Crucis realizada pelo mestre Andrés Lopez entre 1798 e 1801. O 
Templo do Encino está localizado em Triana, um dos bairros mais antigos da cidade.
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CRISTO ROTO
Esta enorme estátua domina a paisagem da represa Calles. Aqui você poderá observar do píer do 
Povoado de San José García a pequena ilha situada no meio do lago formado pela barragem. O Cristo 
Roto atrai a centenas de milhares de pessoas a cada ano e devido a isso, a infraestrutura da cidade 
está crescendo para lidar com a grande demanda turística deste destino. O Cristo Roto é uma visita 
obrigatória durante suas férias em Aguascalientes.

CASA DA CULTURA
Localizada em um edifício do século XVII que foi utilizado como uma casa particular e posteriormente 
como um convento de freiras, encontramos a Casa da Cultura. Entre os seus tesouros estão seis placas 
de bronze com o tema de deuses e reis astecas. Seus quintais são utilizados para montagem de feiras 
de livros, peças teatrais, exposições e apresentações de livros.  

MUSEU HISTÓRICO REGIONAL
O Museu Regional de História lhe permite fazer uma emocionante viagem na evolução de Aguascalientes, 
da pré-história até a atualidade, já que em suas nove salas exibem uma mostra paleontológica da região e 
diversas peças de cerâmica arqueológicas e coloniais, bem como peças da época da Convenção Revolucionária 
de 1914. Sem dúvida, é uma parada obrigatória durante a sua visita a esta bela cidade.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
No Museu de Arte Contemporânea de Aguascalientes você encontrará uma maravilhosa coleção de 
arte plástica, uma das mais representativas do México. Além disso, conta com amplos espaços onde 
são realizadas as exposições temporárias.
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MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA “DESCOBRIR” 
Na periferia da cidade você vai encontrar um fabuloso edifício em forma de um espiral, o Museu de Ciência 
e Tecnologia “Descobrir”, um novo museu interativo onde você poderá conhecer de maneira divertida a 
ciência e a tecnologia, descobrindo os mistérios do nosso planeta e do universo e vislumbrar uma 
perspectiva global do ambiente que nos rodeia. Este museu é um lugar diferente, onde o aprender se 
tornará uma aventura emocionante.

MUSEU DA MORTE
La Catrina, La Huesuda e La Flaca são alguns dos nomes dados para a morte na cultura mexicana. Desde 
os tempos pré-hispânicos, os mexicanos tem um conceito e uma relação única com a morte, e devido a isso, 
em 2007 foi fundado o Museu Nacional da Morte. Aqui você vai encontrar fotos, performances e homenagens 
à morte em diferentes épocas (pré-hispânica, colonial e moderna). Todos os anos o museu apresenta 
inúmeras atividades culturais e recreativas durante o Festival das Caveiras.
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CENTRO DE CONVENÇÕES SÃO MARCOS 
Edifício totalmente construído em pedra rosa, o local é utilizado como um Centro de Convenções pelo 
Governo do Estado e durante a Feira Nacional de São Marcos funciona como um Cassino, sendo uma das 
principais atrações para os turistas durante o festival.

PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS
Esta praça está localizada no que hoje é chamado de “Bairro da Estação”. Nesta área estavam às 
águas termais que deram seu nome de Aguascalientes. La Plaza de las Tres Centurias é um grande 
parque que abriga edifícios da antiga estação ferroviária. Hoje é considerado um museu ferroviário de 
grande importância nacional e é o local ideal para levar as crianças para se divertir, além de contar com 
um passeio de trem e a cada hora uma fonte com show de águas dançantes.

OJOCALIENTE
Os mananciais de Ojocaliente desde a fundação da cidade foram sua principal fonte de água devido às 
piscinas naturais que formavam os brotes de água. Seus banhos termais foram abertos ao público em 
meados do século XIX e até os dias atuais conservam um estilo neoclássico de influência francesa do 
início do século XX.

AS FAZENDAS DE AGUASCALIENTES
Nas proximidades de Aguascalientes podem ser encontradas belas fazendas que no passado chamaram 
a atenção devido à riqueza de seus campos. No século XVII, os agricultores começaram a fazer 
impressionantes obras hidráulicas: barragens, aquedutos e placas de água que abasteciam as 
plantações para alcançar um verdadeiro desenvolvimento econômico em suas terras. Algumas destas 
fazendas estão preservadas enquanto outras estão em ruínas, mantendo apenas vestígios de sua maravilhosa 
e enriquecedora arquitetura.



10

AVENTURAS AO AR LIBRE
Ao norte de Aguascalientes encontrará o Parque Aventura Boca do Túnel com uma variedade de 
atividades ao ar livre, como tirolesa, pontes suspensas e ciclismo de montanha. Divirta-se pelas 
alturas recorrendo à represa Potrerillos e deixe que flua a adrenalina no seu corpo aproveitando 
este incrível lugar!

PARQUE EL CARACOL
Criado em um ambiente natural, este parque turístico resgata uma das áreas de maior riqueza 
patrimonial de Aguascalientes. A singularidade de suas atrações faz deste, um lugar único na 
região. El Caracol integra quatro temas que foram base para sua construção: Paleontologia, 
Hidráulica Colonial, Lendas e Tradições e Meio Ambiente (Ecologia).

Você poderá complementar a sua visita com um interessante passeio de barco pela barragem 
El Cedazo ou através de um atrativo passeio de trem. Visitar o parque El Caracol é sem dúvida, 
uma experiência diferente!

TÚNEIS E LENDAS
Abaixo da cidade de Aguascalientes há uma série de túneis que serviram de esconderijo para 
os primeiros colonizadores espanhóis que temiam ataques indígenas e logo foram utilizados por 
ladrões, bandidos e outros meliantes. São inúmeras as histórias de grandes tesouros escondidos em 
túneis e cavernas esperando que algum afortunado pudesse encontrá-los.

FAZENDAS DE CAÇA
O turismo de caça ganhou impulso em Aguascalientes já há alguns anos. Ao noroeste da cidade está 
à bela Serra Fria, lar de uma grande diversidade de plantas e animais selvagens. Nesta área estão 
localizadas várias fazendas regulamentadas para poder experimentar a emoção da caçada. Você vai 
encontrar espécies como o coelho, codornas, javali, raposas e veados.
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FRANGO SÃO MARCOS
Durante as três semanas da Feira de São Marcos, você poderá degustar uma das refeições mais 
representativas deste festival: o Frango São Marcos. Este prato consiste em um frango assado em 
pedaços e preparado com molho de tomate e servido com pimenta.

Apesar de ser um dos menores estados da República Mexicana, Aguascalientes oferece uma 
variedade de deliciosos pratos e excelentes vinhos de fama internacional. O estado é o maior 
produtor de alho, pimenta, alfafa, milho, feijão, uvas, pêssego e goiaba, devido a isto que sua 
culinária é variada e deliciosamente temperada.

A saborosa culinária de Aguascalientes oferece aos clientes um extenso cardápio para degustar 
em qualquer ocasião ou piqueniques; entre os mais famosos pratos regionais estão as enchila-
das, o pozole de língua ao estilo Aguascalientes, sopes recheados com pasta de feijão e frango 
desfiado ou “tacos fritos e dobrados” recheados com batatas e banhados com molho de tomate 
e orégano e decorado com alface, abacate e creme.

Se tratando de sobremesas e doces, os moradores de Aguascalientes são conhecidos por seus 
maravilhosos doces de goiaba que são feitos na pequena cidade de Calvillo, como copos de leite 
com goiaba, rolos de goiaba com doce de leite e nozes, geleias, marmeladas, tortas e biscoitos.

GASTRONOMIA EM AGUASCALIENTES

A GOIABA
Esta deliciosa fruta é parte importante na produção 
agrícola de Aguascalientes, especialmente na 
cidade de Calvillo, onde encontrará deliciosos 
pratos e molhos preparados a base deste ingrediente. 
Além disso, as folhas da goiabeira são utilizadas 
para fins medicinais para aliviar o reumatismo, o 
inchaço, a prevenir a perda de cabelo ou para a má 
digestão, entre outros.
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DOCES TÍPICOS  
Você vai encontrar dois importantes típicos doces em Aguascalientes: o primeiro e o mais importante 
é o doce de goiaba, com várias lojas especializadas em sua venda e produção. Também terá 
a oportunidade de experimentar os “jamoncillos” feitos a base de doce de leite com diferentes e 
deliciosas apresentações. Você poderá encontrar essas deliciosas iguarias em vários locais do centro 
histórico da cidade.

PACHOLAS
As pacholas são bifes feitos de carne moída e temperados com diversas especiarias, além de pimenta. 
Sua origem vem da época da colônia e com grande tradição é consumida em várias partes do México. 
A carne é moída no metate, um instrumento tradicional da cozinha mexicana, que a cada porção que é 
achatada, logo é fritada e servida com arroz, feijão, salada ou cactos.

CARNITAS IN AGUASCALIENTES
Para as pessoas que possuem alma carnívora, 
não há melhor prato que as carnitas. A versão 
das carnitas em Aguascalientes é preparada 
com a carne magra do porco e cozida com suco 
de laranja, isto lhe dá uma textura e sabor que 
são características desta região. A carne desfiada 
é servida com tortilhas, guacamole, molho de 
pimenta e limão.
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COMPRAS EM AGUASCALIENTES

Durante sua visita a cidade de Aguascalientes você vai encontrar muitos lugares para passear, enquanto 
procura uma perfeita lembrança para levar. Existem desde as lojas mais modernas até os locais mais 
tradicionais. No coração do centro histórico, ao lado do Palácio do Governo, você vai encontrar um shopping 
onde esta a única joalheria da região, além de um centro com fabricantes de sapatos diretos de León e 
Guadalajara.

Entre os artesanatos que poderá encontrar em Aguascalientes estão os artigos de maiólicas (peças de 
barro esmaltada e decoradas com desenhos coloniais), cerâmicas esculpidas (com baixo relevo), tecidos 
desfiados, artigos de “ágata de fogo”, doces e vinhos regionais.

SHOPPING EL PARIÁN
Símbolo e orgulho de Aguascalientes, o El Parián 
foi construído em 1829, reconstruído em 1952 e 
sua ultima remodelação foi em 1985. A propriedade 
ainda mantém seus arcos exteriores, mas com um 
toque modernista.

SHOPPING PLAZA VESTIR 
Este shopping surgiu no ano de 1977 como resultado 
da preocupação de vários empresários do estado, 
a fim de apoiar e fortalecer a indústria têxtil e 
de confecção. Atualmente conta com um grande 
número de lojas de bordados, tecidos e roupas 
em geral para toda a família. Plaza Vestir também 
dispõe de cafés, lojas de presentes e lojas de artigos 
de prata.

SHOPPING EXPO PLAZA
Este shopping foi inaugurado como parte do projeto de 
desenvolvimento da região. Conta com uma grande 
variedade de lojas, entre as que se destacam 
são: artesanatos, boutiques, sapatarias, cafés e 
praça de alimentação, bem como salas de cinema, 
entre outras coisas.
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SHOPPING ALTARIA
O Shopping Altaria é um enorme complexo de lojas de roupas, restaurantes, cinemas e lojas 
de departamento. É um shopping relativamente jovem, pois foi inaugurado em 2007 e se tornou 
parada obrigatória para compras em Aguascalientes, devido a sua grande variedade de lojas. 
Seja buscando um bom livro ou as últimas tendências da moda, o shopping Altaria é o lugar ideal.

RUA NIETO
Esta é uma das ruas mais tradicionais de Aguascalientes e está localizada no centro histórico da cidade, 
recebe diariamente visita de compradores de diversas partes do país em busca dos artigos mais 
representativos do estado, como o bordado, desfiados e tecidos, vestuário de moda, lençóis, toalhas de 
mesa, colchas e muitos outros têxteis. 
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VIDA NOTURNA EM AGUASCALIENTES

Aguascalientes é um lugar cheio de histórias e tradições, porém isso não é um impedimento para a 
diversão que acontece pela cidade durante a noite. Os clubes, bares e discotecas são variados e muito 
divertidos e geralmente estão abertos de quinta a sábado a partir das onze horas da noite. Durante a 
sua estadia você encontrará desde jazz e rock até música romântica, latino-americana e até mesmo 
canções de protestos. Além disso, Aguascalientes orgulha-se da produção de vinhos de mesa, con-
haque, uísque e outros licores que poderão te acompanhar em uma inesquecível noite na cidade.

O QUE SÃO OS MERENDEROS?
Em Aguascalientes é muito habitual sair à noite para fazer um piquenique. Estes locais são muito 
populares e servem uma grande quantidade de petiscos para consumir as bebidas. Beba uma cerveja 
e aprecie os deliciosos cueritos de porco em vinagre e os crocantes totopos (tortilhas crocantes). 
Nos fins de semana os locais para piquenique é a escolha ideal como ponto de partida para uma noite 
muito agitada. Entre os locais mais importantes para o piquenique estão o Merendero São Marcos e 
o Merendero San Pancho.

MERENDERO SÃO MARCOS  
Uma excelente carta de vinhos e licores, um 
maravilhoso cardápio para jantar e um agradável 
ambiente esperam você neste lugar. O Merendero 
São Marcos oferece uma atmosfera de festa mexicana.
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MERENDERO SAN PANCHO
“Porque a comida e a bebida estão em primeiro lugar”, seguindo este lema, o Merendero San Pancho 
tornou-se um lugar de grande tradição para os visitantes locais que aproveitam uma boa bebida e uma 
boa comida. Com excelente serviço, ambiente agitado e seus televisores, é o lugar ideal para jantar ou 
petiscar enquanto aprecia uma agradável música e uma boa conversa. Também apresentam música 
ao vivo com bandas de rock.

CALCADÃO ARTURO J. PANI
Este calçadão está localizado ao lado do Jardim e do Templo de São Marcos. Á noite, cafés, bares e 
lanchonetes abrem suas portas e montam suas mesas para servir aqueles que procuram uma cerveja bem 
gelada. Se você visitar este local durante a temporada da Feira de São Marcos, você se surpreenderá 
com a enorme quantidade de pessoas que vem para comemorar, já que este calçadão é parte inicial das 
instalações da feira durante os meses de abril e maio.

O TRIÂNGULO DA DIVERSÃO 
As avenidas Colosio, Independência e Universidade formam um triângulo no mapa de Aguascalientes 
e incluem um grande número de bares e discotecas que oferecem noites cheias de diversão e música.
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O QUE FAZER EM AGUASCALIENTES

Divirta-se com todas as atividades da Feira de São Marcos, em abril.

Visite os templos e igrejas do centro histórico.

Veja uma tourada na Praça de Touros Monumental

Aproveite as nascentes termais ao longo da Alameda.

Faça excursões pela serra, rios e falésias próximas.

Viva a experiência de jantar em um dos típicos merenderos.

Experimente os deliciosos doces típicos de goiaba

Faça um passeio pelos vinhedos na periferia da cidade.

Explore os bairros de Aguascalientes em uma excursão guiada.

Visite o Museu da Morte durante o Festival das Caveiras nos primeiros dias de Novembro.

Apaixone-se pela encantadora arquitetura colonial e a hospitalidade de Aguascalientes e aproveite 
férias inesquecíveis. Aguascalientes lhe espera de braços abertos!
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