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DESCUBRA CIUDAD JUÁREZ
A que é oficialmente conhecida como a Heroica Ciudad Juarez está localizada nas margens do Rio 
Bravo, que separa o México dos Estados Unidos. Junto com El Paso, em Texas, formam uma área 
metropolitana de mais de dois milhões de habitantes e a sua fronteira conta com quatro pontes que 
conectam os dois países. A Ciudad Juárez tornou-se a cidade terciária mais importante do México 
e graças ao seu comércio, é parte fundamental na economia do país.

Esta enigmática cidade está rodeada por espetaculares áreas naturais e paisagens selvagens. 
Chegando a esta cidade fronteiriça encontrará ao sul extensões do deserto de Salamayuca e ao norte o 
Rio Bravo. Poderá igualmente apreciar algumas construções coloniais como a Misión de Guadalupe, 
a bela Catedral da cidade e a monumental Ex-Alfândega. Ciudad Juárez é ideal para negócios e 
agradável para praticar turismo cultural e aventurar-se no deserto.

NEGÓCIOS NA CIUDAD JUÁREZ
Centenas de empresas multinacionais chegaram e instalaram-se nesta cidade graças ao seu fácil 
acesso aos Estados Unidos e a sua mão de obra qualificada. Empresas japonesas, americanas e 
europeias já são parte do panorama da cidade que conserva os mais altos níveis de qualidade com a 
sua capacidade de profissionalização contínua e as suas constantes certificações internacionais. Foi 
igualmente um centro de investigação para novos materiais e tecnologias de última geração. 

O aeroporto da Ciudad Juárez conta com rotas aéreas com as principais cidades do país e conexão 
com os mais importantes destinos dos Estados Unidos. Esta cidade converteu-se em um ponto muito 
apreciado para homens de negócios que procuram estabelecer acordos comerciais com empresas 
de classe mundial que estão estabelecidas ao longo da fronteira, oferecendo excelentes infraestruturas 
vários hotéis, uma boa vida noturna, restaurantes e maravilhosas atrações turísticas.

http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/Vida_Noturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
O território que é agora ocupado pela Ciudad Juárez era antigamente habitado por grupos de índios 
seminômades como os sumas, mansos e os sumanos, cujas culturas permitiram que se adaptassem à 
geografia hostil do deserto. Posteriormente, no século XVI, os espanhóis chegaram a esta área e com 
a congregação de franciscanos fundaram a cidade Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los 
Mansos del Paso del Norte, com o objetivo de evangelizar esta região.

No final do século XVI, a cidade chamava-se Villa del Paso del Norte e converteu-se na capital do 
estado de Nuevo México, mas a sua verdadeira importância histórica foi adquirida entre 1865 e 1866, 
quando o presidente Benito Juárez estabeleceu, aí, a sede do governo nacional. Para comemorar 
este acontecimento, o presidente Porfirio Díaz deu-lhe o nome, tal como é conhecida atualmente, 
Ciudad Juárez.

Foi depois da Segunda Guerra Mundial que a Ciudad Juárez aproveitou a sua proximidade com o país 
mais poderoso do mundo para aumentar o seu fluxo comercial e começar a fornecer serviços e produtos 
derivados da grande indústria da região. Atualmente, a indústria e o turismo de negócios são as 
principais razões do crescimento e sustento econômico da cidade.



3

Excelente ponto de encontro para negócios a nível 
internacional.

Grande variedade de fábricas que produz todo o tipo 
de produtos.

Fronteira com os Estados Unidos com as suas quatro 
pontes de conexão.

Grandes infraestruturas para eventos em hotéis e 
centros de convenções.

Clima de temperaturas extremas durante todo o ano.

Oportunidade para fazer compras nos Estados Unidos.

Atividades esportivas e culturais.

PERFIL DA
CIUDAD JUÁREZ
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Não há dúvidas que a Ciudad Juárez é principalmente uma cidade de negócios, no entanto conta com 
várias atrações turísticas que quem visita a cidade não pode deixar de conhecer. A cidade oferece 
parques arqueológicos, parques ecológicos e dunas de areia branca, assim como monumentos 
históricos e edifícios ancestrais. Há vários lugares de grande importância histórica que tem de ser 
visitados durante a sua visita à cidade.

A CATEDRAL
A linda Catedral da cidade ilumina o centro com as suas fantásticas torres caneladas de estilo 
neoclássico e os seus tetos construídos com materiais regionais e importados. No principio do século 
XX o crescimento da cidade foi tão grande, que o padre Baudelio Pelayo propôs construir um templo 
anexo à Misión de Guadalupe. A Catedral começou a ser construída em 1935, tendo sido acabada em 
1957 e convertendo-se na sede da diocese da Ciudad Juárez.

ATRAÇÕES DA CIUDAD JUÁREZ

http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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MISIÓN DE GUADALUPE
Este edifício com paredes em barro e vigas trabalhadas com desenhos indígenas abriga as estátuas 
de madeira cromada “La Inmaculada Concepción” e “La Dolorosa”, talhadas na Europa e que são, 
inclusive, mais antigas que a missão franciscana. Esta missão foi a primeira a ser construída na área 
fronteiriça entre o México e Estados Unidos, sendo inaugurada em 1668, em uma cerimónia onde se 
celebrou o casamento e o batizado de quase 100 crentes indígenas.

DESERTO DE SALAMAYUCA
As espetaculares dunas de areia branca que aumentam e diminuem de volume conforme a vontade 
do vento, criando cortinas mágicas de cristais, provocam um efeito visual único quando a lua está cheia. 
Centenas de visitantes chegam dos arredores e ficam hipnotizados pela grandeza do deserto e pela 
beleza das suas paisagens. O deserto de Samalayuca, a apenas 47 quilômetros da Ciudad Juárez, é o 
refúgio perfeito para os amantes de esportes extremos, como o sandboarding e o ciclismo de areia. 
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PAQUIMÉ
Esta cidade foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO graças a sua particular 
arquitetura e ao seu antigo comércio de turquesas, conchas, guacamayas, penas e tijoleira policromada, 
que a converteu na região arqueológica mais importante do norte do México. Está localizada a 282 
quilômetros da Ciudad Juárez e há vários passeios disponíveis por descobrir. 

Conta com incríveis ruínas, de uma civilização quase desconhecida, que foram abandonadas a 
finais do século XV. Os grandes e altos muros em barro formam parte de uma cadeia infinita de quartos 
conjugados entre si com portas em forma de T, parecendo um imenso labirinto no meio do deserto. 
Em Paquimé poderá descobrir algumas estruturas que foram outrora, casas de até seis ou sete andares 
de altura, rodeadas por muros e torres para a sua própria proteção e defesa.

MONUMENTO EM HOMENAGEM A BENITO JUÁREZ
Esta joia arquitetônica com uma estátua principal de 2.50 metros de altura, fundida em Florência, Itália, foi 
inaugurada pelo presidente Porfirio Díaz, em 1909, ano em que se celebrou o centenário da Independência 
de México. Este monumento constituído por mármore branco de Carrara, Itália, mármore escuro de 
Durango e pedra de Chihuahua, serve para homenagear a vida e obra de Don Benito Juárez García.

http://www.bestday.com.br/ciudad_juarez/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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MUSEU DA REVOLUÇÃO NA FRONTEIRA 
Este museu, também conhecido como a Ex-Alfândega da Ciudad Juárez foi sede de importantes 
eventos históricos para o país, como a renúncia de Porfirio Díaz e o local onde Don Benito Juárez 
comandou durante um ano o governo do México. Este museu foi construído no século XIX e inaugurado 
no dia 10 de setembro de 1889 com o objetivo de ser a alfandega fronteiriça entre o México e Estados 
Unidos. Este fantástico edifício de estilo francês, com paredes em azulejo vermelho e objetos 
decorativos como pilastras, lâmpadas e cortinas, exibe fragmentos de história como a Conquista, o 
Virreinato, a Independência, a cultura Paquimé, a Reforma, o Porfiriato e a Revolução Mexicana.

MUSEU DA ARQUEOLOGIA
O Museu da Arqueologia está localizado dentro das instalações do Parque Chamizal, exibindo vários 
artículos da cultura pré-hispânica do país. No seu jardim estão expostas algumas reproduções 
monolíticas das diferentes regiões do México, como os guerreiros de Tula, jaguares astecas, rostos 
maias, cabeças colossais olmecas e objetos mixtecos. Geralmente exibe exposições temporais de 
pintura e escultura.



8

PARQUE EL CHAMIZAL
Este fantástico parque natural foi criado em uma enorme área verde com pistas para patinar, espaços 
abertos para jogar bola, praticar jogging, conta com uma área para nadar, assim como monumentos 
e um museu arqueológico que demonstra a cultura do país. A área ocupada por este parque foi um 
tema controverso durante mais de 100 anos, porque o Rio Bravo, que é o limite entre o México e Estados 
Unidos, mudou o seu caudal, fazendo com que esta área passasse para o lado americano.

PARQUE CENTRAL HERMANOS ESCOBAR
Este parque foi inaugurado em 1967 e hoje em dia conta com um lago artificial onde pode passear 
de barco, um verdadeiro luxo neste deserto! Além disso, é um fantástico espaço para realizar várias 
atividades esportivas e recreativas para toda a família. 
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GASTRONOMIA NA CIUDAD JUÁREZ
Os restaurantes na Ciudad Juárez não são apenas ideais para passar uma tarde agradável, mas também 
são perfeitos para fechar negócios. Uns elegantes, outros mais casuais, fast food, cantinas e alguns 
postos ambulantes, podem ser encontrados por toda a cidade. Todos têm o mesmo objetivo: oferecer 
a melhor comida possível!

Tanto pelo clima, como pela sua história, agricultura e muitos outros fatores, a cozinha “juarense” 
é muito parecida com a do estado de Chihuahua, baseada em produtos como milho, pimenta e 
carne, com influências de grupos indígenas locais como os tepehuanes, os conchos, os rarámuris e 
os tobosos. Há pratos que são importantes na cozinha juarense, como a carne assada, as tortilhas 
de farinha, os burritos e, claro, o churrasco dominical. No entanto, há muito mais para provar quando 
visitar a Ciudad Juárez.

BURRITOS
Este delicioso e tradicional prato mexicano, que muitos consideram da cultura Tex-Mex, é igualmente 
uma tradição na Ciudad Juárez, já que é originário daí. Encontrará todo o tipo de burritos com vários 
tipos de guisados e envoltos com tortilhas de farinha que só nesta parte do país existem.

http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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GORDITAS DE FARINHA
Este delicioso prato, originário do estado de Chihuahua, serve para preparar guisados. Também é 
utilizado como sobremesa na Ciudad Juárez em forma de biscoitos com canela ou baunilha, cozidos 
a fogo médio.

MORCILLA OU MORONGA
Este prato é comum na Ciudad Juárez e pode ser encontrado em muitos restaurantes. É uma mistura de 
carne e sangue com especiarias, preparada como uma linguiça e servido em tacos. É uma delicia 
que os “juarenses” sabem preparar de uma maneira única e que sem dúvida deixará fascinado qualquer 
um que prove.

SANDUÍCHE DE RABO DE PERU
Na Ciudad Juárez, os sanduíches ou lanches, são frequentemente preparados com carne de rabo de 
peru, cortadas e fritas em margarina ou assadas até que a carne fique vermelha. Os lanches de rabo de 
peru são acompanhados por abacate, maionese, alface e tomate. Uma verdadeira tradição “juarense”!

FONDA DE DOÑA CHOLE
Este restaurante está localizado no Mercado Cuauhtémoc e é uma verdadeira tradição na Ciudad 
Juárez, reconhecido por todos como uma das melhores opções gastronômicas da cidade, porque além 
de barato, é delicioso. Se tiver a oportunidade, não hesite em visitar a Fonda de Doña Chole, como 
fazem habitualmente alguns políticos, artistas e especialistas da gastronomia local.
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LOS ARCOS
A Los Arcos é uma rede de restaurantes de mariscos criada em 1977 em Mazatlán, estado do Sinaloa. 
Os seus pratos de gastronomia regional são preparados com peixe fresco e mariscos da mais alta 
qualidade. Este restaurante é considerado como um dos melhores da cidade. Prove umas ancas de rã, 
umas mojarritas fritas ou uns chicharrones de peixe. O lugar conta com dois salões onde pode organizar 
eventos familiares ou importantes reuniões de negócios.

VIVA MÉXICO
Este restaurante é colorido e diferente, oferecendo o melhor da cozinha mexicana. Dentro deste lugar 
se sentirá como se estivesse em uma pequena cidade, rodeado de casas coloniais rústicas e com um 
ambiente de festa sempre presente. O lugar está iluminado à maneira antiga e dispõe várias piñatas 
amarradas ao teto.
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DULCE DE PINOLE
O Pinole é um tipo de farinha de milho azul ou chia que pode ser usado para preparar bebidas ou massa 
para tortilhas. O doce de pinole é um tipo de pão açucarado com canela e fruta ou cacau para dar 
diferentes sabores.

MARGARITAS
A clássica margarita é uma bebida que nasceu na Ciudad Juárez e é considerada a bebida mais 
tradicional da cidade. Diz a lenda que em 1942, em um bar da cidade, uma cliente pediu uma bebida 
que se chamava “Magnolia”, com licor de laranja Cointreau, mas o barman não conhecia a receita 
e preparou a bebida com tequila. A história dos coquetéis mudou para sempre! Pode ser preparado 
com diferentes sabores, como tamarindo, pêssego e até com sabor a “chamoyada”!

EL SOTOL
É uma bebida preparada com agave silvestre, quase como tequila, mas sem um sabor tão doce e é 
mais forte, até porque madura durante cinco anos. Dizem que Al Capone viajava até Ciudad Juárez 
só para comprar esta bebida, quando a venda de álcool estava proibida nos Estados Unidos. Existem 
alguns passeios onde poderá conhecer o processo de fabricação desta bebida.

http://www.bestday.com.br/ciudad_juarez/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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As lojas na Ciudad Juárez são muito variadas graças à grande mistura de culturas que foram criadas 
devido à proximidade da fronteira. Encontrará desde grandes shoppings, até pequenos negócios de 
rua, assim como lojas especializadas em roupa, souvenirs ou objetos artesanais. Os maiores shoppings 
são o Río Grande Mall, Plaza de las Américas, la Avenida Juárez e a Avenida Lincoln, onde poderá 
encontrar peças de arte únicas, trabalhadas pelos tarahumaras, além de peças em cerâmica, talavera, 
gravações em relevo, toalhas de mesa, objetos em vidro, entre outros.

O grande volume de comércio que existe entre as cidades El Paso e a Ciudad Juárez, favoreceu a 
visita de turistas de todas as partes do país, hospedando-se em algum dos hotéis locais, assim como 
de americanos que cruzam a fronteira para comprar roupa, perfumes, calçado e artículos eletrônicos, 
a preços bem mais econômicos. 

ALFARERÍA DE MATA ORTIZ
Localizado em Juan Mata Ortiz, a 35 km a sul de Paquimé, este é o centro artesanal de cerâmica 
mais importante do norte do México. Aí são elaboradas jarras em barro cromadas de várias formas, 
utilizando técnicas ancestrais, redescobertas pelo maestro Juan Quezada, artista reconhecido a nível 
internacional. Juan Quezada teve a visão de compartilhar as suas experiências na produção de peças 
únicas primeiro com a sua família e depois com a comunidade local, conseguindo mais tarde alguns 
reconhecimentos e prêmios de organismos como a UNESCO.

COMPRAS NA CIUDAD JUÁREZ

http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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EL PASO, TEXAS
Em El Paso, Texas, encontrará quase qualquer coisa que possa estar procurando. Nos shoppings, 
outlets ou mercados terá acesso a preços únicos. O Bassett Place Mall, Sunland Park Mall e o 
Crossroads Village Shopping Center são alguns dos principais, enquanto que o maior é o El Paso 
Saddleblanket, que oferece tapetes, objetos artesanais tarahumaras e diversos artículos mexicanos.

RÍO GRANDE MALL
O Río Grande Mall é um dos shoppings mais tradicionais da Ciudad Juárez e conta com vários locais e 
boutiques, lojas de renome, assim como um grande supermercado.

PLAZA DE LAS AMÉRICAS
A Plaza de las Américas é o principal lugar para ir fazer compras na Ciudad Juárez. Conta com várias 
lojas que oferecem souvenires, artículos de decoração e roupa, além de uma grande área de fast food.
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VIDA NOTURNA NA CIUDAD JUÁREZ
Depois de um dia duro de trabalho, qual seria a melhor opção para festejar com os companheiros ou 
amigos? Os melhores lugares da vida noturna da Ciudad Juárez estão concentrados nas mesmas 
áreas, oferecendo diversos tipos de música. O fato de estar próximo a El Paso, Texas, cria uma mistura 
de ambientes entre ambas as cidades, o que garante uma  atmosfera sensacional.

Os diversos centros noturnos da Ciudad Juárez estão equipados com tecnologia de vanguarda. Para 
sair nesta cidade, aconselhámos que o faça acompanhado ou em grupo, sabendo que nos vários 
hotéis da Ciudad Juárez encontrará várias opções, como bares e baladas para que possa aproveitar a 
noite sem ter que ir longe.

http://www.bestday.com.br/Ciudad_Juarez/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-por&utm_term=/
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AVENIDA LINCOLN
A poucos minutos da fronteira com El Paso, Texas, esta avenida conta com as mais recentes baladas 
da cidade. Nos seus arredores encontrará vários lugares onde poderá comer tacos, a típica comida 
para terminar uma noite de festa. Os melhores DJs e grupos ao vivo esperam por você nesta área.

PASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA
Aí estão agrupados vários restaurantes, comércios e baladas de todos os tipos. Muitos turistas 
mexicanos e dos Estados Unidos frequentam os locais desta avenida todos os fins de semana pelo 
seu tradicional ambiente de festa e qualidade de serviço. Há opções para todos os gostos: desde 
a típica música banda (estilo de música mexicano), até à música eletrônica.
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O QUE FAZER NA CIUDAD JUÁREZ

Ir de compras a El Paso, Texas.

Provar a típica comida regional no Mercado Cuahtémoc.

Provar a bebida local, o sotol, ou uma margarita no bar do seu hotel.

Organizar eventos inesquecíveis em qualquer dos centros de convenções. 

Praticar algumas atividades de aventura, como o sandboard ou conduzir um ATV no deserto.

Visitar os museus do centro histórico.
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