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DESCUBRA CIDADE OBREGÓN
Cidade Obregón oferece a quem a visita uma grande variedade de opções de entretenimento e cultura. 
Além de possuir terras férteis, famosas por sua produção agrícola e belas paisagens naturais é conhecida 
também por ser um excelente lugar para se fazer negócios no estado de Sonora, sendo ao mesmo 
tempo, uma cidade que sabe preservar suas raízes culturais.

Por estar localizada em uma região privilegiada ao sul de Sonora, exatamente no coração do Vale 
do Yaqui, converte-se no ponto de partida ideal para visitar os belos atrativos naturais, cidades e 
povoados que se encontram em seus arredores: ao oeste as praias do Mar de Cortés, ao leste a Serra 
Madre Ocidental, ao sul o Vale de Maio e ao norte o Porto de Guaymas e as praias de San Carlos a 
aproximadamente 130 km.

As principais atividades produtivas da cidade são a agricultura, indústria, pecuária, pesca, comercio, 
criação de espécies aquáticas e turismo.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Cidade Obregón é uma terra orgulhosa de contar com raízes da cultura Yaqui, conservando suas 
tradições e idioma, como por exemplo, a muito conhecida e típica Dança do Cervo. A cidade surgiu no 
principio de 1900 como uma estação de abastecimento para a ferrovia, com a instalação da companhia 
ferroviária Sud Pacifico para unir o Vale de Yaqui e o Vale do Mayo, atraindo desta maneira a uma 
grande quantidade de investidores, o que deu lugar a novos povoados.

Pouco a pouco foram chegando imigrantes da Europa e Estados Unidos, assim como pessoas 
de povoados vizinhos. Com a inauguração da primeira agencia de automóveis, propriedade de um 
norte-americano, se iniciou um impressionante desenvolvimento em Cidade Obregón.
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Segunda cidade de maior importância em Sonora.

A agricultura é a principal atividade econômica, além da 
indústria, a pecuária, a pesca, o comercio e a criação de 
espécies aquáticas.

Cidade cultural e lugar do povo Yaqui.

Excelente para o turismo de aventura.

Boa infraestrutura de negócios.

Conta com um dos sistemas de irrigação mais importantes 
do México.

PERFIL DA
CIDADE OBREGÓN
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Nos parques, praças e rotundas de Cidade Obregón sempre há um símbolo que representa sua cultura ou 
parte de sua história. Devido a seus férteis vales, este encantador destino também conta com fascinantes 
atrativos naturais que funcionam como pontos de entretenimento. Em seus arredores pode-se praticar 
a caça de espécies como o veado bura, pomba asa branca, pato canadense, perus e coelhos.

ATRAÇÕES NA CIDADE OBREGÓN

CATEDRAL DO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS
Conta com original arquitetura de estilo moderno 
cuja construção teve inicio em 1977, o que a faz 
uma das mais novas do país. Em seu interior 
pode-se admirar um bonito retábulo com peças de 
mármore incrustado com ouro e bronze.

PRAÇA ÁLVARO OBREGÓN
Tranquila praça no centro onde acontecem os eventos da cidade, como desfiles, feiras e celebrações 
patrióticas, entre outros. Em seus arredores encontram-se a Catedral e o Palácio Municipal, além disso 
é possível também apreciar o Monumento ao General Álvaro Obregón, o Relógio Monumental e a 
Fonte Ornamental.

LAGOA DO NÁINARI
Com uma extensão de 2 km rodeada de abundantes e frondosas árvores, esta bela lagoa criada pelo 
homem é o pulmão da cidade e perfeita para a pratica de esportes ao ar livre. Conta com 2 píeres onde 
se pode praticar atividades aquáticas, como canoagem, velejo e esqui.

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Obregon/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-por&utm_term=/
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REPRESA ÁLVARO OBREGÓN
Conhecida também como Represa Oviáchic, suas água proveem do rio Yaqui e se utilizam para a 
irrigação das terras agrícolas, assim como para gerar energia elétrica. Conta com um mirante que 
oferece uma atrativa vista de todo o entorno, em seus arredores existem áreas recreativas que permitam a 
pratica de atividades eco turísticas, como a observação de aves, pesca, passeio de lancha e ciclismo, 
bem como a caça de pato, de pombos e muito mais. Localizado a 45 km da cidade é uma das atrações 
preferidas de locais e turistas. A represa é conhecida também por seu famoso Torneio Internacional 
de Lobina Negra, que acontece todos os anos no mês de novembro.

PARQUE RECREATIVO OVIÁCHIC
Próximo à Represa Álvaro Obregón, o parque conta com uma grande quantidade de áreas verdes onde 
se pode aproveitar de um dia no campo e preparar uma típica carne assada nas churrasqueiras que 
se encontram em toda a área.

PARQUE INFANTIL OSTIMURI
É um centro recreativo familiar especialmente para crianças, pois conta com jogos mecânicos, um 
trem que percorre o parque e áreas de descanso. Dentro de suas instalações é possível encontrar um 
planetário e um zoológico onde pode conhecer diversas espécies de animais, como o veado de calda 
branca, o gnu-azul, monstros gila e muitas outras variedades de animais da região. 

CENTRO CULTURAL MODELO ANTONIO FERNÁNDEZ
É um moderno espaço cultural que mostra o desenvolvimento histórico do estado de Sonora e ao mesmo 
tempo a evolução da cerveja e a raiz de seu surgimento. Este recinto foi criado por uma importante 
empresa cervejeira e em sua área se exibem mostras temporárias de fotografias, pintura e escultura.
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GALERIA DE ARTE ITSON
O Instituto Tecnológico de Sonora é um espaço aberto ao publico e conta com uma sala de exibição 
onde se realizam muitas exposições de obras de artistas locais e regionais, assim como de famosos 
artistas a nível internacional.

ROTUNDA DO MONUMENTO EL DISCÓBOLO
Criada como um reconhecimento aos atletas obregonenses, localizada ao lado do Parque Ostimuri e 
da surpreendente Lagoa do Náinari.

ILHA HUIVULAI
Perfeita para aproveitar suas belas e tranquilas praias, onde é possível praticar todos os tipos de 
atividades aquáticas ou passear por suas altas dunas em veículos de dupla tração. A ilha conta com 
um poço de água doce de 97 metros de profundidade e incríveis oásis de palmeiras datileiras, 
santuários de uma grande quantidade de espécies de aves, como grous, pelicanos, graças e albatroz. 
Está localizado a 45 km ao sul da Cidade Obregón.

MUSEU DOS YAQUIS
Localizado em Cócorit, um dos principais povoados onde viveram os Yaquis, a 7 km da cidade, pode-se 
conhecer a mais ampla mostra cultural desta etnia. Em suas salas mostram-se tudo referente à sua 
história, costumes e tradições. Durante sua visita, poderá conhecer os principais artesanatos elaborados 
por este grupo indígena, tais como máscaras, bordados e tambores. O museu é um edifício histórico de 
1890 que serviu como quartel militar, hotel e casa. Atualmente nele se promove a cultura Yaqui através 
da música, do artesanato, da dança e da língua.
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CASA DE CÓCORIT
É um recinto cultural de construção em estilo neoclássico e que conta com quatro salas de exposição, onde 
se mostram obras permanentes de pintura, fotografia, escultura e artesanato. Um de seus objetivos é 
incentivar as artes plásticas, principalmente para as pessoas com aptidão, porém com escassos recursos 
econômicos. Localizado no povoado de Cócorit, que foi uma das 8 missões que se estabeleceram em 
1617 para agrupar a etnia Yaqui, a somente 10 minutos de Cidade Obrigón.

PRAIA DE SAN CARLOS
As famosas praias de San Carlos são perfeitas para descansar e tomar sol. Estão localizadas e 130 km 
ao sul de Cidade Obergón. Destacam-se:

       Praia dos Algodões, um belo lugar com dunas de areia que parecem com algodão.

       Com seu mar calmo, Praia San Francisco é a mais extensa e concorrida de região.

       Praia Pedras Pintas é excelente para a pratica de snorkel.

CORREDOR ECOTURISTICO ESPERANZA-OVIÁCHIC
Criado em 2013 como parte do incentivo ao turismo da região, o Corredor Ecoturistico Esperanza 
Oviachic, que vai desde a região de Esperanza, alguns quilômetros ao norte de Cidade Obregón, até a 
Represa Oviáchic, localizada a 45 km.

Ao longo deste corredor encontram-se mais de 25 atrativos lugares que incluem represas, balneários, 
um mirante, áreas naturais com rios e lagos, locais para pescar, praticar motocross, ciclismo e outros 
esportes de aventura, além de restaurantes e áreas com jogos ao ar livre.
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COZINHA REGIONAL
Um famoso prato típico é o Wakabaki, que é um caldo a base de grão de bico, abóbora, repolho, 
cenoura, vagem, batata e costela de boi, que se prepara principalmente durante as festividades mais 
importantes. A suculenta carne assada é muito tradicional e seu método de preparo é o que lhe dá um 
paladar irresistível, pois é acompanhada de um delicioso molho de verduras picadas, cebolinha assada e 
tortilhas de farinha. Esta ultima é outra delicia que não se pode perder, já que devido a sua originalidade, 
tamanho e ao seu apurado sabor, servem como acompanhamento de muitos pratos da região. Quando 
o assunto é peixes e frutos do mar, em Cidade Obregón estes são encontrados frescos e preparados de 
muitas maneiras, como a típica Caguamanta, um caldo feito com raia, camarões e verduras. Ao chegar a 
sobremesa não se pode perder as deliciosas Coyotas (biscoitos de farinha recheados de açúcar mascavo).

Todos estes pratos geralmente são acompanhados de uma cerveja bem gelada, pois esta é a bebida 
mais consumida da região, ou também com uma tradicional Bacanora (bebida feita do agave, semelhante 
ao mezcal).

GASTRONOMIA EM CIDADE OBREGÓN

OS “DOGOS”
Os “Dogos” são aperitivos adaptados ao estilo 
sonorense e que se costuma comer à noite. São 
hot-dogs tradicionais, porém com ingredientes 
adicionais, como linguiça, champignon, queijo, 
abacate, pimentas da região, torresmo, feijão, 
alface e bacon.

Assim como em seus monumentos e em sua história está presente à cultura Yaqui, na gastronomia 
de Cidade Obregón também tem grande importância, já que seus saborosos pratos e sobremesas 
passaram de geração em geração até os dias de hoje.

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Obregon/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-por&utm_term=/
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Viajar a Cidade Obregón e não levar um souvenir ou um dos deliciosos alimentos que se preparam na região, 
é como se não a tivesse visitado. Pela cidade se pode adquirir desde belos artesanatos, elaborados 
principalmente com madeira Pau Ferro, como figuras de animais e pessoas que são consideradas de 
grande valor para a cultura Yaqui, ou também lindas bonecas, máscaras, objetos de vaqueta (couro 
bovino) e instrumentos utilizados por esta etnia em suas festividades, que são elaborados pelos artesãos 
locais. Também há uma grande variedade de produtos comestíveis, como as típicas Coyotas, a ceci 
(carne semelhante à carne de sol), machaca (preparo a base de carne bovina ou de cervo), tortilhas de 
farinha, jamoncillos (doce de leite com canela) e os deliciosos molhos de pimenta chiltepín.

COMPRAS NA CIDADE OBREGÓN
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COYOTAS MOZAS 
Neste estabelecimento pode-se adquirir desde uma deliciosa coyota recheada de açúcar mascavo, de 
goiaba, maçã, figo ou jamoncillo, até as típicas de cecina e machaca. Também se pode encontrar uma 
grande variedade de outros produtos regionais, como as pepitorias, pimentas chiltepines, molhos e mel 
de abelha. Conta com 2 estabelecimentos na região central da cidade.

MERCADO MUNICIPAL MERCAJEME
Sua construção se iniciou em 1942, mantendo sua fachada original até os anos noventa, período no qual foi 
renovado e adquiriu a estrutura que possui atualmente. Neste lugar encontram-se produtos da região, como 
molhos, carne seca, tortilhas de farinha e machaca, bem como souvenires elaborados por artesãos locais.

SHOPPINGS
Cidade Obregón também conta com shoppings, onde é possível adquirir os mais variados objetos:

Praça Goya: Excelente opção de compra e entretenimento para toda a família. Também conta 
com um cassino.

Praça Las Palmas: Pequeno shopping no centro da cidade.

Plaza Tutulí: Com exclusivas lojas de roupas, boutiques e restaurantes de comida sonorense.

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Obregon/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-por&utm_term=/


11

VIDA NOTURNA NA CIDADE OBREGÓN
Ao cair da noite, Cidade Obregón oferece um grande numero de opções para todos os gostos no que se 
refere à diversão e entretenimento. Discotecas e bares oferecem musica ao vivo e de todos os gêneros: 
rock, pop, trova, banda, musica nortenha e muito mais. A vida noturna em Cidade Obregón é animada 
e vibrante, pois o entusiasmo, a afabilidade e o calor de sua gente são extremamente contagiantes, 
garantindo uma noite de muita diversão.

AVENIDA MIGUEL ALEMÁN
oferece um grande numero de opções para todos os gostos no que se refere à diversão e entretenimento. 
Discotecas e bares oferecem musica ao vivo e de todos os gêneros: rock, pop, trova, banda, musica 
nortenha e muito mais. A vida noturna em Cidade Obregón é animada e vibrante, pois o entusiasmo, a 
afabilidade e o calor de sua gente são extremamente contagiantes, garantindo uma noite de muita diversão.

http://www.bestday.com.br/Ciudad-Obregon/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM CIDADE OBREGÓN
Visitar algum dos parques ou praças da cidade.

Passar o dia na Lagoa do Náinari.

Visitar a moderna Catedral do Sagrado Coração de Jesus.

Passear na Ilha Huivulai.

Pescar na Represa de Ovíachi.

Refrescar-se nas praias de San Carlos.

Visitar o Museu dos Yaquis.

Explorar o Corredor Eco turístico Espernza-Oviachic.

Degustar algum prato regional, como o Wakabaki, a carne assada com tortilhas de farinha, 
a Caguamanta ou as Coyotas.

Divertir-se a noite na região dos bares na Avenida Miguel Alemán.
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