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DESCUBRA CAMPECHE
Banhado pelo litoral do Golfo do México, San Francisco de Campeche é uma cidade colonial declarada 
Patrimônio Cultural da Humanidade, pela excelente conservação de seus edifícios e tradições. Durante o 
Vice-reinado foi o principal porto marítimo da Península de Yucatán, e para  defendê-la dos ataques piratas 
foi preciso protegê-la com muros. Atualmente, Campeche é um cativante porto repleto de histórias navais, 
arquitetura barroca espanhola e uma beleza obsoleta, que se orgulha de ser a capital de um estado petro-
leiro muito importante para a economia nacional.

CIDADE MURADA
A prosperidade da Vila de San Francisco de Campeche foi impulsionada pela sua localização geográfica, 
bem como pela produção do Pau de Campeche e indústria da construção naval, que a transformaram 
em um dos principais portos marítimos da Nova Espanha e um alvo cada vez mais cobiçado pelos piratas 
e corsários. Depois do sangrento ataque do pirata Lorencillo foi construída uma imponente muralha ao 
redor da cidade, com oito baluartes e quatro portas de entrada.

Com a decadência dos ataques piratas, as muralhas de Campeche pouco a poucos foram sendo 
demolidas para dar espaço ao crescimento da cidade, porém  ainda existem alguns vestígios que 
permitem aos turistas e moradores imaginarem como era a vida neste lugar único em todo o México.

http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Fundada em 4 de outubro de 1540, Campeche era um porto próspero e importante, que foi transformada 
em um quartel general por Francisco de Montejo, com a finalidade de conquistar a Península de 
Yucatán. Em 1559 a cidade sofreu múltiplos ataques piratas liderados por corsários franceses, ingleses 
e holandeses, por causa dos conflitos que existiam entre esses países europeus com o vice-reino 
espanhol e também devido à distribuição das riquezas encontradas nas terras maias.

Para defender a população contra os ataques corsários, foram construídos dois quartéis generais, 
porém está tentativa fracassou e a cidade continuou sendo vítima de assaltos cada vez mais sangrentos, 
por este motivo o prefeito de Yucatán, que administrava o município de Campeche, decidiu levantar 
muralhas com baluartes, bem como dois fortes com uma vista privilegiada que permitiria detectar com 
antecedência a chegada dos inimigos.

No final do século XIX, Campeche foi perdendo o poder econômico que havia conseguido devido, 
principalmente ao seu porto estratégico, ao comércio e a agricultura. Nesta época foram as fazendas 
de sisal que conseguiram recuperar a prosperidade econômica do estado. Atualmente, algumas destas 
fazendas foram restauradas e transformadas em hotéis de luxo, enquanto outras são usadas 
para visitações turísticas programadas.

Campeche foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade porque o governo do estado se 
encarregou de resgatar o centro histórico e recuperar quase totalmente as ruínas de seus baluartes 
e fortes.
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Única cidade da Nova Espanha com muros.

Cenário das façanhas dos piratas mais lembradas na 
história do México.

Encantadora arquitetura militar e colonial em excelente 
estado de conservação.

Possui uma das orlas marítimas mais bonitas do México.

Gastronomia gourmet preparada basicamente com frutos 
do mar e peixes.

PERFIL DE CAMPECHE
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CATEDRAL DE CAMPECHE
Localizada na Praça da Constituição, este encantador edifico religioso foi originalmente uma pequena 

igreja com teto de palha, que com o passar do tempo foram construindo a capela e as torres, o que lhe 

conferiu o estilo neoclássico apreciado por muitos nos dias atuais. Em 2006 foi inaugurada a iluminação 

externa para oferecer uma bela vista aos turistas que decidem dar um passeio noturno pelo centro 

de Campeche.

ATRAÇÕES EM CAMPECHE

CASA 6
Esta encantadora casa foi construída e decorada 

de acordo com o estilo de vida da classe alta de 

Campeche entre os séculos XVII ao XIX. Conta 

com uma área com restaurantes e uma livraria, 

além de atuar como centro de informações e um 

centro cultural, onde são organizadas diversas 

atividades semanais para todo tipo de público.

http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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FORTE DE SAN JOSÉ DEL ALTO
Carinhosamente chamado de “A Vigia Velha”, devido a sua localização estratégica que permite apreciar 
uma impressionante vista da cidade e do mar, neste forte atualmente funciona o Museu Histórico de 
San José del Alto, onde são realizadas exposições de pinturas a óleo e armas utilizadas entre os séculos 
XVI e XIX, bem como de réplicas em miniatura de galeões e de outros objetos relacionados com o 
comércio e as forças navais.

FORTE DE SAN MIGUEL
Este é um dos mais representativos edifícios da cidade e oferece uma impressionante vista para o 
mar. Foi construído com o objetivo de defender Campeche de um provável ataque de corsários ingleses, 
que já haviam se apoderada da Flórida e de Belize nos finais do século XVII. Atualmente funciona 
como Museu Arqueológico de Campeche, onde poderá admirar máscaras de jade encontradas em 
Calakmul, além de outros importantes objetos confeccionados pelos maias. 

EL MALECÓN (ORLA MARÍTIMA)
Com vista para o Golfo do México, a Orla Marítima de Campeche se transformou no lugar predileto 
para os habitantes passearem de bicicleta, patinar ou caminhar. Além de ser a avenida mais moderna 
da cidade conta com restaurantes, hotéis e outros comércios. Não deixe de admirar o monumento a 
Justo Sierra (também conhecido como o Maestro da América), a estátua da Noiva do Mar e o mastro 
com a Bandeira.

http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/


6

EDZNÁ  
Zona arqueológica maia situada a aproximadamente uma hora da capital. La Gran Acrópolis, uma 
plataforma elevada com base quadrangular sobre a qual construíram umas onze ou doze estruturas, 
talvez seja a construção mais representativa deste local. Em Edzná foram encontrados vestígios de 
uma completa rede de canais hidráulicos que podem ter sido utilizados para irrigação do vale.

A PORTA DE TERRA 
Este ponto da muralha separa o bairro mais antigo da cidade do resto da área urbana. Caminhando por 
uma trilha chegará ao Baluarte de San Juan, de onde poderá admirar do alto, a beleza arquitetônica 
do centro histórico. À noite realizam um show de luz e som, que conta a história de Campeche 
durante o período colonial recriando as batalhas com os piratas que tanto oprimiram este porto.

A PORTA DO MAR
20+ muito tempo, que ao conectar-se com o Baluarte de la Soledad fica mais próximo da Praça da 
Constituição e da catedral. Parcialmente destruído no século XIX e reconstruído no século XX, atualmente 
é utilizado como ponto de partida para as caminhadas pelo centro histórico e conta com uma fonte de 
águas dançantes.



7

IGREJA DE JESUS DE CAMPECHE
Foi fundado em 1560 para que os moradores desta região não tivessem que ir até a catedral. Originalmente, 
foi construída com teto de palha e outros materiais frágeis, porém com o passar dos anos foi se 
transformando até chegar à estrutura que tem atualmente. Esta igreja sofreu com os assaltos dos 
piratas Laurent Graff e Gramont que a despojaram de suas joias, pinturas e outros objetos de valor.

IGREJA DE SAN ROMÁN
Esta iglesia localizada en el barrio homónimo, es uno de los recintos más arraigados al fervor de Esta 
igreja localizada no bairro de mesmo nome é um dos recintos de maior veneração religiosa para os 
moradores locais. No seu interior se encontra o Cristo Negro, uma escultura famosa por causa das 
histórias que contam a seu respeito. Dizem que Don Juan Cano de Coca levou a estátua em sua 
embarcação desde Veracruz até Campeche, sobrevivendo às tormentas do Golfo do México durante 
a travessia, enquanto outra embarcação que se negou a transportá-la naufragou durante a viagem.

O TRÓLEBUS
O trólebus é um inovador e divertido meio de transporte que circula pelos principais pontos turísticos 
da cidade, passando pelos bairros tradicionais e pela orla marítima, que permitirá conhecer um pouco 
mais da cultura e história de Campeche.
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PRAIA BONITA 
Este é o balneário mais próximo da cidade e lugar para onde vão muitos moradores para fugir da rotina 
da vida diária. A praia conta com poucas ondas o que favorece um excelente banho de mar. Possui uma 
completa infraestrutura turística, com restaurantes, vestiários e estacionamento. Se estiver de férias 
em Campeche e não pretende ir muito longe para desfrutar um dia de sol, areia e mar, a Praia Bonita 
é uma excelente opção.

SEYBAPLAYA
Esta pequena aldeia de pescadores conta com um porto para receber grandes embarcações e a tranquila 
atmosfera da praia Payucán equipada com banheiros e quiosque. Também encontrará na aldeia um 
restaurante que oferece pratos à base de camarões, lulas e diferentes tipos de peixes.

FAZENDA UAYAMÓN
Esta construção é o símbolo da prosperidade econômica de Campeche, através do pau de campeche 
(colorante) e, posteriormente, do sisal. Localizada a 20 quilômetros da capital, a Hacienda Uayamón 
foi convertida em um elegante hotel, cujos atuais donos tiveram a preocupação de restaurá-la por 
completo. Hoje em dia, nela concorrem serviços luxuosos e modernos em paredes que encerram anos 
de história e tradição.

OUTROS BALUARTES
Estas construções que serviram como pontos de vigilância para defender a cidade contra os ataques dos 
corsários foram conservados para homenagear a valentia dos habitantes da cidade durante a época 
colonial, os quais nunca se renderam aos piratas. Alguns destes baluartes foram transformados em áreas 
de recreação, como o Baluarte Santiago que atualmente abriga o Jardim Botânico X´much Haltún.

http://www.bestday.com.br/Campeche/Hoteis/Hacienda_Uayamon/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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FAZENDA TANKUCHÉ
Uma antiga fazenda em estilo francês construída com o design simulando uma fortaleza medieval, no 
centro dos arcos circulares encontrará um amplo pátio central, a casa principal e um depósito para as 
máquinas. A fachada da casa possui duas torres laterais que eram usadas como mirantes. Atualmente 
esta antiga fazenda produtora de sisal se encontra quase em ruínas, porém segue sendo uma das 
atrações mais interessantes de Campeche.

CALKINI
Esta pequena aldeia localizada na rodovia para Mérida é conhecida por sua grande produção artesanal, 
pois nela são confeccionadas excelentes redes e chapéus de palha jipi. Calkini é o maior exemplo 
do choque cultural entre os espanhóis e os maias, o que pode ser notado em sua arquitetura e nos 
costumes de sua gente.

ISLA DE JAINA
Está localizada a 96 km ao noroeste de San 
Francisco de Campeche e conta com vestígios 
maias, como é demonstrado em suas estruturas 
de pirâmides. O mais notável de Jaina é que, 
ao contrário de outras cidades, serviu como 
necrópole. Foram encontrados pouco mais de 
mil tumbas com peças de barro que certamente 
foram oferendas para acompanhar os mortos em 
seu caminho. 
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CARNAVAL DE CAMPECHE
É o mais antigo do território mexicano. A festa começa com a queima simbólica do “mal-humor” para depois 
seguir com o desfile de carros alegóricos e com as danças tradicionais. A “segunda-feira da molhadeira”, 
quando as crianças se atiram balões cheios de água, e a “terça-feira da pintadeira”, dia no qual os 
vizinhos se pintam uns aos outros, são costumes que fazem com que esta celebração seja única.

RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LOS PETENES
A importância desta reserva natural é incalculável, por esse motivo o governo do estado criou um 
programa para sua preservação. Trata-se de uma área úmida formada por pântanos, charcos e terrenos 
alagados permanentes ou temporários e que normalmente abrigam uma grande biodiversidade, tanto 
de flora como de fauna. Se decidir fazer um passeio, de lancha ou caiaque, pela reserva poderá admirar 
as encantadoras paisagens oferecidas pelos pântanos, olhos de água, cenotes e também pela revoada 
de diferentes espécies de pássaros.
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Os habitantes de Campeche costumam preparar deliciosas comidas utilizando, principalmente, 
produtos do mar. O cação é muito popular e pode ser encontrado em diversas receitas, e também como 
recheio em tacos e empanadas. A comida típica de Campeche é o pan de cazón (pão de cação), uma 
delícia que você não pode deixar de experimentar. Os camarões também não faltam nos cardápios 
dos restaurantes e são servidos em coquetéis, ao coco, com molho de alho, em caldos, empanados 
ou em ceviche (prato baseado em carne branca de peixe, lagosta, camarão ou lula, crus e marinados 
em suco de limão, lima ou outro cítrico). O polvo e o caranguejo são outros ingredientes utilizados na 
gastronomia típica de Campeche.

GASTRONOMÍA EN CAMPECHE
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Quanto ao peixe, existem diferente variedades enraizadas na culinária local, tais como o pargo, pargo 
vermelho, bacalhau, palometa do mar e robalo somente para mencionar algumas espécies. Estes peixes 
são temperados com pimenta, pimentão, uma pasta de colorau (misturada com orégano, cominho, 
cravo, canela, pimenta negra, pimenta gorda ou de Tabasco, alho e sal). Algumas pessoas preferem 
saboreá-los somente fritos e acompanhados por arroz, tortillas, salada de alface com tomate e molho de 
pimenta malagueta.

A cozinha de Campeche sofre influências da 
culinária da Península de Yucatán, que fica evidente 
em pratos como a cochinita pibil (carne de porco 
temperada com colorau e outros condimentos 
envolta em folha de bananeira e assada dentro 
de um forno de barro), o frijol con puerco (feijão 
com carne de porco) e os tamales (espécie de 
pamonha recheada com carne de frango, gado ou 

porco envolvida em folha de bananeira). Tenham cuidado quando pedirem petiscos típicos, uma vez 
que em Campeche o que eles chamam de salbutes (tortilla de milho recheada de feijão, que depois 
de fritas em gordura de porco ou azeite é colocado sobre ela alface, carne de frango, tomate e cebola 
temperada com especiarias) os yucatecos conhecem como panuchos (muito parecido com o salbute 
a única diferença é que a tortilla deve estar crocante) e vice-versa.

Las trancas son otra opción y son similares a las tortas, con la diferencia de que se elaboran con pan 
francés y están rellenas de cochinita pibil, lechón al horno o pavo asado. Los establecimientos 
denominados “tranquerías” se llenan a la hora del desayuno y la cena. ¡No te pierdas la oportunidad 
de probarlas!

Ya sea en el centro o en el malecón, no te puedes ir de Campeche sin haber probado los ricos platillos 
típicos de su gastronomía.

http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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COMPRAS EN CAMPECHE
ARTESANATOS E TECELAGEM
Os habitantes de Campeche se distinguem por serem muito hábeis com as mãos. O estado é muito 
conhecido na península pela fabricação de suas redes e cadeiras de balanço, muito comuns de 
serem encontrados nas casas do sudoeste mexicano, devido ao clima quente que predomina quase 
que o ano inteiro. Os artesanatos em madeira são uma ótima opção de souvenirs para levar para 
casa como lembrança de suas férias em Campeche. Além disto, encontrarão réplicas de barcos em 
diferentes tamanhos, alguns inclusive dentro de garrafas de vidro, que sem dúvida são mais uma 
demonstração da destreza com os trabalhos manuais dos moradores.

Existem outras lembrancinhas confeccionadas com conchas do mar e pequenos caracóis, tais como 
brincos, pulseiras e colares. Para amenizar o efeito do sol, não esqueça de comprar um chapéu de 
palha jipi ou guano e usá-lo com roupas frescas de algodão, enquanto caminha pelo centro histórico 
ou pela orla marítima da cidade.

A aproximadamente quinze minutos de Campeche encontrará o pequeno povoado de San Francisco 
Kobén, que possui um considerável número de estabelecimentos dedicados à venda de artesanatos e 
redes por excelentes preços. Se você alugar um carro será fácil de chegar uma vez que está localizado 
na rodovia que vai para Calkini e Mérida.

GALERIAS CAMPECHE
A praça Galerias Campeche é uma das mais modernas da cidade e está situado na orla marítima com 
uma magnífica vista do Golfo do México. Este shopping está repleto de lojas exclusivas e é ideal para 
os turistas acostumados a comprar artigos de marcas famosas. Não se esqueça de subir à varanda e 
fazer uma selfie com o oceano ao fundo.

http://www.bestday.com.br/Carros/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CAMPECHE
Ao cair da noite, os edifícios do centro de Campeche apresentam uma iluminação que ressalta sua 
beleza. Você poderá iniciar sua noite fazendo uma caminhada desde a catedral até a orla marítima, 
para em seguida escolher algum restaurante ou bar para saborear deliciosos pratos ou refrescar-se 
com algum drinque ou coquetel. Mesmo sendo uma cidade tranquila, você sempre encontrará algo 
para fazer e divertir-se.

Você também não pode perder o show de luz e som da Puerta de Terra. Durante está apresentação 
você terá a oportunidade de conhecer mais a cultura local e reviver um pouco da glória com que os 
habitantes da cidade resistiram aos ataques dos piratas. Em Edzná também é exibido um show noturno, 
no qual são contadas algumas lendas e histórias maias, que sobreviveram a passagem dos tempos.

http://www.bestday.com.br/Campeche/ReserveHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-campeche-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM CAMPECHE

Caminhar por toda a extensão da orla marítima admirando o horizonte.

Visitar os fortes e tomar fotos com os canhões que apontam para o horizonte.

Fazer um passeio pelas ruínas da muralha e conhecer todos os baluartes.

Pegar o trólebus e conhecer confortavelmente os principais pontos turísticos da cidade.

Saborear o pan de cazón e os deliciosos frutos do mar recém saídos do oceano.

Comprar artesanatos com preços econômicos em San Francisco Kobén, na rodovia que 
vai até Calkini e Mérida.
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