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DESCUBRA CELAYA
Celaya é um estratégico ponto comercial entre o centro e o norte do México, já que ela está ligada com 
as cidades mais importantes do país através da rodovia bem estruturada. Por esta razão, é conhecida 
como a Puerta de Oro del Bajío, além de ser frequentemente escolhida como a sede de fábricas e 
centros de distribuição de empresas de nível mundial.

Além do seu perfil de negócios, a cidade ainda mantém suas raízes pecuaristas, agrícolas e artesa-
nais. Um exemplo disso é a cajeta de Celaya, um caramelo que é uma das sobremesas mexicanas mais 
populares dentro do território nacional. Com a sua sólida economia, a história por trás de seus edifícios 
antigos e a proximidade que oferece belos locais coloniais, como Querétaro, San Miguel de Allende e 
Guanajuato, Celaya é um excelente ponto de partida para entrar no território Mexicano.

NEGÓCIOS EM CELAYA
Por sua favorável posição geográfica, a economia de Celaya oferece grandes benefícios para a favor 
da população. Os investidores estrangeiros encontram na cidade o ambiente ideal para se instalarem, 
rodeado de mercados mais atrativos do México e com mão de obra de qualidade proveniente das 
universidades locais.

Além de estar ligada aos portos marítimos do Golfo 
do México e do Pacífico, esta cidade é o ponto de 
convergência entre Ferromex e a linha ferroviária 
Kansas City, portanto é uma base para as exportações 
terrestres até os Estados Unidos. Como apoio 
aos diversos setores instalados, Celaya conta 
com espaços adequados para realização de eventos 
de negócios, sendo o Foro Expositor de Celaya o 
mais importante em uma área de 29 hectares e 
está estruturado com bares e restaurantes.

http://www.bestday.com.br/Celaya/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-celaya-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Celaya testemunhou os mais importantes acontecimentos da história nacional: a Independência e 
a Revolução Mexicana. O 21 de setembro de 1810 marcou de maneira pacificia Miguel Hodalgo e 
seu exército insurgente. Ali mesmo, o Padre de la Patria foi nomeado Capitão Geral, enquanto que 
Ignacio Allende recebeu o título de Tenente Geral. A partir dessa cidade foram a Guanajuato, onde 
tiveram uma importante vitória na batalha da Alhóndiga de Granaditas.

Em 1915, as tropas revolucionárias de Francisco Villa, concentradas em Irapuato, enfrentaram a 
força constitucionalista comandada por Álvaro Obregón, reunida em Celaya. A batalha teve duas 
etapas, terminando na derrota do Villa após uma instabilidade em sua estratégia, onde Obregón 
aproveitou a oportunidade.

Durante o período de Porfirio Díaz, Celaya foi escolhida para fazer parte das duas rotas ferroviárias 
projetadas no México. Assim começou sua importância na rota de logística nacional, o que reforçou a 
ligação rodoviária com outras importantes cidades atráves das obras desenvolvidas a partir de 1960.
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Produdora de caramelo, um dos doces típicos mexicanos.

Famosa por seus artesanatos em papel maché.

Importante centro de negócios e sede de empresas 
internacionais.

Ponto de partida da logística nacional e internacional, por 
conta da sua ligação com os mercados mexicanos mais 
importantes e com os Estados Unidos.

Testemunhou a Independência e a Revolução, os feitos 

mais importantes na história do México.

PERFIL DE CELAYA
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BOLA DEL AGUA
A Torre Hidráulica, mais conhecida entre os habitantes, como “Bola del Agua”, com o passar do tempo 

foi reconhecida como o símbolo mais importante de Celaya. Foi inaugurada em 1910 em comemoração 

ao centenário da Independência do México e atualmente permanece em funcionamento, pois é centro 

de distribuição de água para grande parte do centro da cidade. Originária da Alemanha esta construção 

tinha caracterísiticas européias, mas que foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial.

ALAMEDA
A Alameda é um belíssimo parque do final do século XIX localizado próximo ao centro de Celaya, 

onde vale a pena visitar para tomar uma refrescante bebida ou comer uma torrada com condimentos, 

conhecida como “durito”. Em seus arredores encontram-se algumas cafeterias com varandas onde é 

possível observar a paisagem.

CAMPOS DE GOLFE
Dentro da cidade de Celaya existem dois campos de golfe reconhecidos a nível mundial: o Club 
Campestre e o Club Los Álamos. Ambos contam com um clubhouse, restaurantes, piscinas e quadras 

de tênis, futebol e basquete, entre outros atrativos.

ATRAÇÕES EM CELAYA

http://www.bestday.com.br/Celaya/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-celaya-por&utm_term=/
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CASA DEL DIEZMO
A Casa del Diezmo, hoje sede da Delegação de Turismo, é um edíficio do século XVII localizado no 

centro da cidade, com traços barrocos e onde são realizados diversos eventos culturais. Além disso, 

conta em seu interior com uma biblioteca e um pequeno museu.

CLAUSTRO AGUSTINO (CASA DE LA CULTURA)
A Casa da Cultura na cidade de Celaya está localizada no antigo Claustro Agustino, onde já foi o 

convento do Templo de San Agustín. Está em um belo edifício de estilo neoclássico. Durante o ano 

realizam-se cursos de diversos tipos, juntamente com exposições e mostras de arte regional, além de 

ser o motor cultural da cidade.

COLUMNA DE LA INDEPENDÊNCIA
Este foi o primeiro monumento em todo o país para comemorar a liberdade do México. No início 

foi construído com a intenção de homenagear o Rei Carlos V, em 1791. Em 1823 foi modificado para 

comemorar a Independência do México.
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CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
Sua construção teve inicio em 1573 e é um dos maiores conventos do país. Seu interior é em estilo 
barroco, enquanto a fachada apresenta características dos princípos do século XIX.

MAUSOLÉU TRESGUERRAS
Em frente ao Templo del Carmen encontra-se este monumento em homenagem a Eduardo Tresguerras, 
importante arquiteto celayense que se dedicou a ornamentar a cidade e dar-lhe seu charme atual. 
Com estilo barroco, é uma réplica da Fuente de Neptuno de Querétaro, esta última obra do ilustre 
personagem.

MUSEU DE CELAYA HISTÓRIA REGIONAL
Este museu foi inaugurado no marco da celebração pelos 200 anos da Independência do México. 
Localizado em um edifício construído no final do século XIX, o local está dedicado aos acontecimentos 
históricos mais importantes da cidade e da região, desde a época pré-hispânica até às batalhas da 
Revolução Mexicana.

MUSEU DE MÚMIAS
Assim como a cidade de Guanajuato é famosa por suas múmias, Celaya não fica atrás e também possui 
um museu dedicado a esses corpos conservados. Localizado no panteão municipal, conta com 23 
múmias, além de oferecer um passeio para conhecer algumas antigas tumbas de célebres personagens. 
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TEMPLO DEL CARMEN
Obra de Eduardo Tresguerras, o maior representante da arquitetura celayense no país. É um templo 
que agrupa diversas técnicas, predominando o estilo neoclássico. É o único em todo o mundo e, 
definitivamente, o mais bonito de Celaya. Possui uma grande torre no centro e as pinturas em seu 
interior foram feitas pelo próprio Tresguerras, as quais merecem uma atenção especial “La Resurrección 
de San Lázaro” e “El Juicio Final”.

PLAZA DE ARMAS
É o Jardim Central de Celaya, onde se encontram a Prefeitura Municipal e um conjunto de edifícios 
de diferentes épocas. Aqui as pessoas vêm aos finais de semana para passear e tomar um sorvete 
ou comer algum petisco. Dentro da Prefeitura Municipal é possível admirar os belos quadros em 
estilo metamórfico de Octavio Ocampo, um conhecido pintor celayense que já expos em todos 
os continentes e cuja obra faz parte da coleção de alguns dos mais importantes museus do mundo, 
como o Museu Rainha Sofia em Madrid.

TEMPLO DE SAN AGUSTÍN
O Templo de San Agustín é uma bela mostra da arquitetura plateresca com alguns traços mouriscos em 
sua fachada. Sua construção e conclusão datam de 1609 e está localizado no centro histórico, perto 
da Plaza de Armas.

PARQUE XOCHIPILLI
O Parque Xochipilli é a melhor opção para um passeio ao ar livre em Celaya. Com uma área de 19 
hectares possui espaços para o entretenimento familiar, incluindo quadras esportivas, pista de corrida e 
caminhada, churrasqueiras e um lago aritificial com passeios de barco, além de ser perfeito para fazer 
um piquinique.
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GASTRONOMIA EM CELAYA

PACHARELAS
As pacharelas são muito famosas e tradicionais na cidade. São tacos um pouco maiores que o normal, 

recheados com algum ingreditente, como tripa, torresmo recheado, coalhada ou feijões. A tortilha é 

grossa, feita a mão e vem acompanhada com molho feito no mocajete.

GORDITAS DE TIERRAS NEGRAS
Celaya tem uma enorme variedade de deliciosos petiscos. Uma especialidade da região são as famosas 

“gorditas de Tierras Negras”, que são típicas do bairro que possui o mesmo nome, um dos mais antigos 

da cidade. São feitas com farinha de milho recheadas com diversos pedaços de carne de porco ou de 

queijo com pimenta guajillo. Acompanham também outros pratos, como batata com linguiça, torresmo 

com molho, frango com especiarias, cactos com carne. Os melhores se encontram perto do Templo del 

Carmen e do Mercado de Cañitos.
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Existem vários tipos de caramelo dependendo do tipo de preparação e dos ingredientes adicionais que 
podem ser utilizados. Por exemplo, o caramelo queimado é uma forma de preparação e apresentação 
tradicional; para fazer caramelo avinhado acrescenta-se vinho no momento da sua preparação. Há 
também caramelo de baunilha, de nozes, de passas, pinhão, amêndoas, morangos e outros produtos, 
como biscoitos, balas, picolés e muitas outras opções que são encontradas nas fábricas ou nas lojas 
localizadas no centro da cidade.

LA CAJETA
A cidade de Celaya é famosa pelos seus doces, 
sendo o leite o principal ingrediente na maioria deles. 
Influenciado pela tradição espanhola, o caramelo 
é feito com açúcar mascavo, canela e leite de 
cabra, diferente do doce de leite que é preparado 
com os mesmos ingredientes, mas com leite de vaca.

Na era colonial fabricavam-se muitos doces 
típicos das tradicionais gastronomias ibéricas. 
Quando os espanhóis chegaram a essas terras, 
por conta da difícil adaptação do gado e da rápida 
adequação das cabras, a receita se transformou, 
surgindo a sobremesa que atualmente é conhecida 
como cajeta. O nome é proveniente das caixas de 
madeira que eram utilizadas para seu armanezamento, 
conhecidas como cajetes.

DURITOS
Se estiver a passeio pelo centro da cidade ou pela Alameda, prove os deliciosos duritos. São uma 
espécie de torrada, só que ao invés de tortilha de milho se utiliza torresmo de porco. Complementa-se 
com condimentos, carne, atum, camarão, polvo, orelha de porco ou outros produtos, acompanhado de 
abacate, repolho, pico de gallo, limão a gosto e pimenta.

http://www.bestday.com.br/Celaya/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-celaya-por&utm_term=/
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COMPRAS EM CELAYA
Celaya mantém o toque tradicional. Ao percorrer suas ruas percebe-se que existem comércios 
vendendo artigos típicos, como caramelo, artesanato de papel maché e outros produtos feitos com a 
habilidade de seus habitantes. Se preferir shoppings como nas grandes cidades, Celaya também tem 
lugares com produtos de marcas internacionais para os interessados pelas compras.

MERCADOS MORELOS E HIDALGO
Localizados no centro histórico, ambos os mercados são muito tradicionais em Celaya. Encontram-se 
um ao lado do outro e se caracterizam por oferecerem comida regional, doces tradicionais feitos de 
caramelo, artigos de couro e artesanato de papel maché.

PARQUE CELAYA
É um centro comercial localizado na região oeste da cidade. Tem um complexo de 10 salas de cinema, 
lojas de roupas e acessórios, calçados, restaurantes, cafeterias, lojas de departamento e muitas 
outras coisas.

PLAZA GALERÍAS CELAYA
Localizado ao noroeste da cidade, este shopping 
tem uma moderna arquitetura e é um dos mais 
completos de Celaya. Conta com lojas de pres-
tigiadas marcas de roupa, calçados, esportes e 
acessórios, além de centros de consumo com 
diferentes especialidades.

http://www.bestday.com.br/Celaya/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-celaya-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CELAYA
Celaya passou de uma típica cidade pequena para um local que cresce com extrema rapidez, portanto 
oferece vários lugares para sair durante a noite, desde bares com ambientes relaxantes até modernas 
baladas. Um bom lugar para começar a diversão é no cruzamento das avenidas Las Fuentes e Miguel 
Hidalgo. Ali poderá escolher o lugar de sua preferência e aproveitar a noite na cidade.

THE STATION
The Station é um dos bares mais populares de 
Celaya. Ao estilo de pub inglês, este local funciona 
há vários anos e continua sendo um dos preferidos 
dos moradores. Encontra-se no porão de um dos 
edifícios mais altos de Celaya, simulando uma 
antiga estação de metrô, o que dá um toque 
especial na decoração. Durante o dia funciona 
como restaurante e a noite o lugar se agita para 

dar lugar às festas.

http://www.bestday.com.br/Celaya/Reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-celaya-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM CELAYA

Experimente o delicioso caramelo em suas diferentes apresentações e compre alguns 
doces para levar para casa.

Caminhe pela Alameda ou pela Plaza de Armas enquanto saboreia algum petisco.

Tire uma foto com a Bola de Agua, o símbolo da cidade.

Delicie-se com as saborosas gorditas de Tierras Negras.

Dedique uma tarde para passear no Parque Xochipilli e relaxar ao ar livre.

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com
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