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DESCUBRA GUANAJUATO
Considerado como o berço da Independência do México, Guanajuato é uma bela cidade que conserva a 
sua arquitetura colonial e tradições próprias. Durante o dia poderá conhecer museus, igrejas, praças, 
enquanto que à noite é o lugar perfeito para descobrir inesquecíveis festas. Nessas festas poderá 
conhecer pessoas de todas as partes do México e do mundo, criando um ambiente boémio, cosmopolita 
e jovem, muito popular entre estudantes. Além disso, Guanajuato faz parte do catálogo dos lugares 
mexicanos nomeados como Patrimônio Cultural da Humanidade, com as suas ruas de calçada, 
vielas e diversos monumentos históricos.

http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Os primeiros habitantes do estado de Guanajuato foram os purépechas, que no século XVI, durante a 
conquista, foram derrotados pelos espanhóis. Esta povoação indígena sofreu diversos abusos, começando 
pela exploração nas minas, particularmente depois da descoberta de importantes jazigos na região.

Os indígenas formavam a maior parte da povoação e viviam em condições precárias, sem nenhuma 
garantia de sobrevivência e vítimas de constantes abusos. Esta situação foi uma das razões que causaram 
a guerra da independência, iniciada na noite do dia 16 de setembro de 1810, em Dolores. Os insurgentes 
dirigiram-se a Guanajuato, liderados por Miguel Hidalgo y Costilla, derrotando os espanhóis na batalha de 
Alhóndiga de Granaditas. Anos depois, a cidade acolheu o presidente Benito Juárez perante a invasão 
francesa, nomeando-a capital da república temporária em 1860, durante a sua tempo de governação. 

Sobrevivente das principais lutas na história do México e da uma grande inundação em 1905, Guanajuato 
é hoje um destino cultural de excelência e uma visita obrigatória para os turistas que viajam pelo centro 
do país.

ARTES E CULTURA
Os espanhóis trouxeram para Guanajuato a arquitetura europeia renascentista que era utilizada nas 
construções civis e religiosas, permitindo aos indígenas aprenderem novas técnicas e alterarem os seus 
templos e vários edifícios de estilo barroco tradicionais da região.

Além disso, Guanajuato acolhe o famoso Festival Internacional Cervantino, organizado em honra do 
escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Este evento foi criado para que a cidade possa receber um 
evento de alto nível internacional e promover a comunicação cultural, artística e humanística perante 
outros países. A dan¬ça, opera, teatro, música e diversas exposições misturam-se para oferecer uma 
rica manifestação cultural juntando-se à alegria natural e aos artistas nas ruas da cidade.

http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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Antiga cidade mineira que foi uma das principais extratoras 
de prata no mundo.

Conta com edifícios e construções de grande valor histórico.

Estilo arquitetônico irregular, com túneis e vielas estreitas.

Oferece museus temáticos.

Vida noturna com bares de ambiente informal e boémio, 
na sua grande maioria.

Sede do Festival Cervantino, considerado como o mais 
importante da América Latina.

PERFIL DE GUANAJUATO
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FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO
Considerado como o evento cultural mais importante da América Latina, o Festival Internacional 
Cervantino é celebrado todos os anos em Outubro. Durante os dias do evento, são apresentadas 
peças de teatro, dança, artes plásticas e outras expressões criativas originárias de todas as partes do 
mundo. O seu nome tem origem nas representações teatrais de Miguel de Cervantes Saavedra que os 
universitários realizavam, as quais pouco a pouco foram ganhando importância até chegar ao ponto 
que conhecemos hoje.

MUSEU REGIONAL DE GUANAJUATO (ALHÓNDIGA DE GRANADITAS)
Utilizado como armazém durante a época colonial, a Alhóndiga de Granaditas guarda um grande valor 
histórico, até porque foi onde os espanhóis sofreram a primeira derrota contra os insurgentes. Atualmente 
é a sede do Museu Regional de Guanajuato, onde poderá apreciar peças arqueológicas, áreas dedicadas 
às artes e tradições locais, assim como uma exposição que narra os acontecimentos que ocorreram 
durante a guerra da independência.

TEATRO JUÁREZ
Localizado ao lado do Jardim de la Unión, o Teatro Juárez é o ponto de partida das visitas pelas ruas 
e da principal sede do Cervantino, assim como de diversas atividades culturais durante todo o ano. A 
particularidade na sua arquitetura são as musas na parte superior das Bellas Artes, os leões de bronze 
na escadaria e as suas colunas de estilo Grego Antigo.

ATRAÇÕES EM GUANAJUATO

http://www.bestday.com.br/passeios/guanajuato-nightlife/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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MUSEU DAS MÚMIAS
Durante muitos anos este lugar foi um templo e o principal cemitério de Guanajuato, mas em 1865 

começaram as descobertas de corpos mumificados. Hoje em dia, existem muitas teorias para explicar 

este fenómeno, até porque Guanajuato era o único lugar onde sucedia de forma natural. Atualmente, 

existem mais de 100 múmias entre mulheres, homens e crianças, as quais estão distribuídas ao largo 

do recinto.

CRISTO REY DEL CUBILETE
Este monumento foi construído durante a Guerra Cristera, com a iniciativa dos católicos desta região. 

Foi uma maneira de protestar contra a filosofia estrangeira que o governo mexicano pretendia impor 

nessa época. Está localizado no topo do Cerro del Cubilete, em Silao, a 15 minutos de Guanajuato. 

Para chegar até este santuário é necessário subir os 14 km de colinas, onde encontrará no cimo uma 

basílica com uma forma de globo e uma estátua de 20 metros de altura.

TEMPLO DE SAN DIEGO DE ALCÁNTARA
Este templo é uma construção do século XVII e a sua fachada de pedra rosa é um exemplo clássico 

do estilo mexicano. O seu interior venera a imagem do Cristo de Burgos, além de contar com uma 

impressionante coleção de pinturas mexicanas do século XVIII, dignas de qualquer museu europeu. 

Está localizado muito próximo do Jardín de la Unión.

http://www.bestday.com.br/passeios/mount-cubilete/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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BASÍLICA DA NOSSA SENHORA DE GUANAJUATO
Esta importante basílica foi construída no século XVII. O estilo da sua fachada, a ordem das torres e os 
sinos, fazem desta vertente barroca, um templo de uma beleza indiscutível. O seu interior conta com 
arcos em rosáceas e um grande altar, tudo com um estilo neoclássico, onde é venerada a imagem da 
Nossa Senhora de Guanajuato.

MINA LA VALENCIANA
É o símbolo do esplendor da cidade durante a época colonial. A Mina La Valenciana faz parte da lista 
de construções que ajudaram Guanajuato a ganhar o titulo de Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Era a partir desta mina que era extraída parte da prata levada para a Nova Espanha. Homenageando 
a sua riqueza, foi construído o Templo de San Cayetano, onde se destaca o uso da pedra rosa e a 
sua fachada de estilo barroco. Ainda hoje, esta mina continua operacional e a sua principal função é 
oferecer passeios guiados para que os turistas possam aprender como trabalhavam os mineiros e toda 
a sua maquinaria. 
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PLAZA DE LA PAZ
Com a sua forma triangular, é considerada como uma das praças mais importantes da cidade, tendo 

sido inaugurada pelo presidente Porfírio Diaz em 1903. Esta praça foi testemunha de importantes 

acontecimentos da história, como a proclamação da cidade de Guanajuato como capital da República 

Mexicana, por Benito Juárez e as manifestações das populações mineiras contra as injustiças do 

governo colonial.
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MUSEU CASA DE LAS LEYENDAS
Apresenta pequenas personagens, efeitos audiovisuais e vários cenários originais, narrando as lendas 

mais conhecidas da cidade. Durante a visita conhecerá histórias como as do Cajellón del Beso, La 

Bufa, o Baratillo e a Pípila, entre outras, que sobreviveram com o passar dos anos.

MONUMENTO AL PÍPILA
As melhores vistas panorâmicas de Guanajuato estão no Monumento al Pípila, o qual foi construído 

em honra de um herói da guerra de Alhóndiga de Granaditas. Este lugar é acessível através de um 

trem que está ao lado do Teatro Juárez. Também poderá ir pelo Callejón del Calvario se quiser ir a pé 

e por conta própria.
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MUSEU CASA DIEGO RIVERA
A cidade de Guanajuato exibe com orgulho esta linda casa do século XVIII, onde nasceu o maestro 

Diego Rivera, um dos artistas mexicanos mais reconhecidos a nível mundial.  Neste museu são 

conservados, em perfeito estado, alguns móveis da época utilizados pela família Rivera. Com mais de 

100 obras originais desta personagem, poderá descobrir uma das coleções de pinturas mais importantes 

do país, com diferentes estilos pictóricos, pelos quais são tão reconhecidas. 

CALLEJÓN DEL BESO
O Callejón del Beso é uma das atrações turísticas de Guanajuato mais populares entre os que visitam 

a cidade. Perto da Plazuela de los Ángeles, este lugar foi testemunha da trágica história de amor entre 

Ana, uma senhora de alta classe, e Carlos, um mineiro com poucos recursos. Os dois se apaixonaram, 

mas o pai da Ana proibiu a sua relação. Foi assim que Carlos fez um grande sacrifício para alugar o 

quarto que estava em frente do da sua amada, permitindo viver o romance às escondidas. O pai 

surpreendeu os dois quando estavam juntos e cego pela sua fúria assassinou Ana. A dor de Carlos foi 

tanta que decidiu terminar com a sua vida, atirando-se de uma mina.

http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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MUSEU ICONOGRÁFICO DEL QUIJOTE
Este museu foi inaugurado em 1987 com a presença dos presidentes do México e Espanha, assim 

como do governador do estado. É uma homenagem à cidade de Guanajuato por celebrar de uma 

maneira tão entusiástica o Festival Cervantino. Conta com uma coleção iconográfica doada pelo 

espanhol Don Eulalio Ferrer, que colecionou obras de todo o mundo em diferentes materiais.

UNIVERSIDADE DE GUANAJUATO
É a instituição educativa mais importante do estado. A Universidade de Guanajuato é um dos edifícios 

mais lindos do centro histórico e é por isso que foi imortalizado nos bilhetes de 1000 pesos mexicanos. 

No edifício destacam-se as suas escadarias e a vista para o Pípila.
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PASEO DE LA PRESA
A Presa de la Olla foi terminada em 1749 com o objetivo de abastecer água à cidade. Oferecendo 

um panorama espetacular, foi durante o Porfiriato que foi eleito o lugar ideal para ser construída uma 

avenida com casas de arquitetura francesa. Além disso, surgiu o Paseo de la Presa, onde, hoje em dia, 

está localizada a Escuela Normal Superior e outros edifícios importantes.

PONTE DEL CAMPANERO
Localizado ao lado da Cuesta del Tecolote, esta ponte foi o ponto de entrada de Miguel Hidalgo e 

os outros insurgentes, que vinham da cidade de Dolores. Atualmente conta com hotéis e um dos 

restaurantes mais emblemáticos da cidade, além de estar a poucos metros do Teatro Cervantes e do 

Parque Embajadoras.



12

EX HACIENDA SAN GABRIEL DE BARRERA
Este lugar está localizado a caminho de Marfil e é reconhecido por ter uns jardins fantásticos. 
Estendida por 22 mil m2, esta área oferece igualmente uma capela, que conta com detalhes originários 

da catedral de Jaén, em Espanha. Além disso, está decorada com mobiliário e pinturas da época, 

permitindo aos turistas apreciar como, outrora, era a vida na cidade.

PARQUE GUANAJUATO BICENTENÁRIO
Com o objetivo de reforçar o sentimento nacionalista e festejar os 200 anos da Independência do 

México, o governo do estado inaugurou em 2010 o Parque Guanajuato Bicentenário. Este recinto 

está localizado na estrada que vai em direção a Silao e conta com exposições, tanto permanentes 
como temporais, de diferentes temas. Também recebeu eventos especiais, como a visita do 

Papa Benedicto XVI e o festival gastronómico Guanajuato Sí Sabe.
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A gastronomia de Guanajuato está influenciada pelas outras cidades do estado e por outros lugares, 
como Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán e Jalisco. Junto com as batata e cenouras fritas, as 
enchiladas mineiras são o prato mais reconhecido da cidade, o qual não pode deixar de provar nos 
restaurantes. Se estiver passeando pelas ruas, não hesite em saborear os cueritos curtidos e as 
patitas de porco que os vendedores ambulantes preparam. A outra opção é a “guacamaya”, um bolo 
com recheio de chicharrón e molho de frango.

GASTRONOMIA EM GUANAJUATO

Durante o seu passeio pela cidade verá vários 
postos de comida fixos e ambulantes com as 
sobremesas mais representativas do estado. O 
caramelo de Celaya e as charamuscas são os 
doces que terá de provar. Também não se 
esqueça dos morangos de Irapuato, que podem 
ser preparados de diferentes maneiras: naturais, 
cristalizados, banhados em chocolate ou como 
marmelada. O ate de membrillo e os rolos de 
guayaba são outras delicias típicas deste destino.

Há outras opções para o seu paladar, como as empanadas de carnes, as pacholas de Guanajuato, 
que são feitas com carne moída e especiarias, os tamales com recheio de porco ou queijo, o presunto 
estilo San Miguel de Allende e o suco de beterraba.

http://www.bestday.com.br/passeios/guanajuato-walk/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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COMPRAS EM GUANAJUATO
Percorrendo o centro histórico de Guanajuato visitará pequenos estabelecimentos que oferecem 
peças em prata, objetos artesanais e cerâmica com origem em Dolores Hidalgo. Também existem algu-
mas lojas de têxteis, peças em metais preciosos, vidro trabalhado e outros materiais.

MERCADO HIDALGO
Originalmente foi criado com a intenção de ser 
uma estação de trem para a cidade. Este mercado 
é atualmente um dos edifícios mais emblemáticos 
de Guanajuato. A sua fachada destaca-se pelo 
uso de pedra rosa, mas é principalmente o seu 
grande relógio desenhado pelo Senhor Eiffel, o 
mesmo que construiu a torre em Paris, que chama 
a atenção. Está composto por dois andares: o 
primeiro é dedicado às frutas, vegetais e comida 
preparada, enquanto que o segundo conta com 
objetos artesanais, souvenirs e artículos em pel. 

Inaugurado por Porfírio Díaz, como parte das 
celebrações dos 100 anos da Independência 
do México, este mercado foi ocupado pelos 
comerciantes de maneira formal depois da Revolução 
Mexicana. É um dos estabelecimentos com maior 
tradição em todo o país, sendo por isso obrigatório 
adicioná-lo no seu itinerário de visita pela cidade.

http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EM GUANAJUATO
CALLEJONEADAS
Prepare-se com os seus sapatos mais confortáveis e vá ao Jardín de la Unión ou à Plaza de la Paz. 
Aí encontrará pessoas vestidas com roupa tradicional do século XVII, em grupos conhecidos como os 
estudiantinas, que o levam a sentir a magia do passado colonial de Guanajuato. Com eles visitará 
as ruas mais tradicionais da cidade, enquanto ouve e canta os cânticos locais e de todo o México. 
Também conhecerá as famosas lendas e dançará ao ritmo dos seus instrumentos. Sem dúvida, as 
“Callejoneadas” são uma maneira única de misturar a diversão e cultura.

OBRAS DE TEATRO E EVENTOS 
MUSICAIS
Por ser uma cidade conhecida pela sua cultura, 
Guanajuato conta quase todos os dias com 
representações teatrais e eventos com música ao 
vivo. Os pontos de encontro são principalmente nos 
restaurante e edifícios mais tradicionais, mas não 
deixe de verificar a agenda cultural da cidade e 
reservar o seu lugar com antecipação. 

http://www.bestday.com.br/passeios/guanajuato-nightlife/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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BARES E BALADAS
Em Guanajuato, todos os dias são dias de festa. No entanto, as quintas e sextas são os dias preferidos 

pelos estudantes, que se espalham pelos vários estabelecimentos do centro histórico. Se preferir ficar 

em ambientes mais casuais, recomendamos ir de bar em bar. Comece tomando um shot de mezcal 

com laranja e continue pelos outros lugares com as suas bebidas favoritas. Pergunte aos habitantes 

mais detalhes, pois eles sabem perfeitamente quais são os melhores lugares para se divertir, seja a 

que hora for.

As baladas da moda não faltam. Como nos bares, muitas das baladas estão no centro histórico, no 

entanto, existem outros estabelecimentos nas ruas um pouco mais distantes, onde é mais fácil chegar 

de taxi. Se a sua viajem coincidir com o Cervantino ou o Dia das Flores, verá que as ruas da cidade 

estão cheias de turistas. Nesse caso, tente chegar ao seu lugar de eleição antecipadamente.

http://www.bestday.com.br/Guanajuato/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guanajuato-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM GUANAJUATO
Visitar a pé o centro histórico, a partir da Ponte del Campanero até à Alhóndiga de Granaditas, 
tal como fizeram os insurgentes em 1810.

Para evitar os sete anos de má sorte nas relações sentimentais, visite o Callejón del Beso.

Aprecie a vista panorâmica oferecida pelo Monumento al Pípila e veja a Basílica, a Alhóndiga 
e a Universidade de Guanajuato. 

Caminhe através dos túneis e ouça o eco da sua voz.

Comece a noite assistindo a uma callejoneada e celebre até ao amanhecer nos bares e 
baladas com pessoas de todo o mundo.

Veja a exibição de corpos mumificados, através de um processo natural, no Museu 
das Múmias.
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