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DESCUBRA MICHOACÁN
Michoacán é um dos estados do México que mais pode se orgulhar por possuir muita riqueza histórica, 
cultural, natural, artística, humana e espiritual. Uma fonte inesgotável de opções para quem deseja passar 
suas férias em um lugar incrível e conhecer um pouco mais sobre a alma do país. As atrações turísticas de 
Michoacán variam de acordo com as diferentes regiões do estado abrangindo, além das opções culturais, 
naturais e de descanso, o turismo de aventura e rural, bem como arquitetura, artesanatos e gastronomia. 
Descubra Michoacán um estado com uma fonte inesgótável de atrações turísticas!

Este maravilhoso estado mantém o sabor colonial e ao mesmo tempo original de seu passado histórico 
através de suas cidades coloniais, templos, igrejas, obras de arte e artesanato.

ARTE E CULTURA  
Conhecido como “Alma do México”, o estado de Michoacán possui muitas tradições e uma enorme riqueza 
cultural, as quais estão refletidas em cada uma de suas cidades. A quantidade de festas tradicionais, eventos 
culturais, feiras de artesanato e festivais artísticos no estado são um reflexo disto. Seguidamente apresentam 
uma série de atividades culturais, como exposições de artes, música, folclore, gastronomia e das tradições locais.

Na capital do estado, Morelia, se destaca o Festival Internacional de Cinema, o Festival Internacional de Música 
e os Festivais internacionais de violão e órgãos. Em Pátzcuaro, no verão é realizado anualmente um festival 
de guitarra. Outros eventos que se destacam são: Feira Nacional do violão em Paracho e a Feira Nacional 
do Cobre em Santa Clara del Cobre. A variedade e a frequencia dos eventos, peças de teatro, espetáculos, 
conferências, exposições e recitais fazem com que Michoacán seja um dos estados com a maior atividade 
cultural tanto em quantidade como em qualidade. 

http://www.bestday.com.br/Michoacan/#Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Michoacan/#Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Ferias-Cidades-Coloniais/Hoteis/Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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Estado conhecido como a “Alma do México”, devido a 
sua história, cultura, arte e tradições.

Numerosos municípios especializados na elaboração de 
diferentes artesanatos

Riquezas naturais, excelente clima e uma extraordinária 
topografia

Tradições indígenas milenares misturadas com costumes 
religiosos

Festivais culturais e artísticos de todo tipo e em todas as 
regiões

Variedade gastronômica com raízes no período 
pré-colombiano, o que inclui seus doces típicos feitos 
artesanalmente.

Abundância de hotéis boutique e coloniais com opções 
acessíveis

PERFIL DE MICHOACÁN
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SANTUÁRIO DA BORBOLETA-MONARCA
Em sua próxima viagem à Michoacán, você não pode perder a oportunidade de conhecer seus 
bosques de abetos e presenciar um dos maiores espetáculos natural do mundo: a chegada 
da borboleta-monarca, que vêm passar o inverno nestes bosques. São panapanãs de até vinte 
milhões de borboletas que chegam depois de viajar mais de cinco mil quilômetros desde a 
fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. No mês de outubro com a drástica queda da 
temperatura estas borboletas se vêm forçadas a voar e buscar latitudes mais quentes.

Durante sua longa viagem, essas borboletas se colocam em correntes de ar ascendentes 
aproveitando o impulso para planar, somente batendo suas asas quando perdem o vento ou 
mudam de direção. Com esta técnica de voo, percorre aproximadamente 120 quilômetros por 
dia chegando à Michoacán no final de outubro. Em meados de fevereiro as borboletas começam 
a acasalar-se e no princípio de março levantam voo simultâneamente, batendo suas asas com 
um ruído estremecedor, para encontrar alguma corrente de ar ascendente e empreender a 
viagem de regresso.

ATRAÇÕES EM MICHOACÁN

http://www.bestday.com.br/Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
A basílica de Pátzcuaro está localizada no centro da cidade e é um exemplo do projeto da Grande 
Catedral realizado pelo frade espanhol Dom Vasco de Quiroga, primeiro bispo de Michoacán. Começou 
a ser construída em meados do século XVI sendo completamente concluída no final do sculo XIX 
tornando-se uma das igrejas mais importantes e bonitas deste “Pueblo Mágico”. Está basílica, fonte 
de história e arte sacra, apresenta uma fachada com uma decoração modesta, porém em seu interior 
encontrará belíssimos detalhes ornamentais.

PÁTZCUARO
Nomeado “Pueblo Mágico” pelo goverrno do México, Pátzcuaro possui templos monumentais, uma 
praça central espetacular e construções encantadoras feitas com tijolos rústicos aparentes e telha. Na 
época pré-hispânica a cidade foi um dos principais centros de cerimônias dos purépechas, cujos 
descendientes que ainda vivem nos aredores conservam suas tradições. Os pescadores do lago de 
Pátzcuaro são famosos por causa de suas redes em forma de borboleta com as quais pescam o 
delicioso peixe de carne branca, muito utilizado na culinária de Michoacán.

Pátzcuaro conta com um ambiente que nos transporta ao passado, porém possui todas as comodidades 
da vida moderna. A cidade oferece entretenimiento de primeiro nivel, uma excelente gastronomia 
e muitas opções de pontos turísticos, arquitetônicos e naturais, tanto na cidade como em suas 
imediações, além de contar com uma variada oferta hoteleira, uma enorme variedade de artesanatos 
e a famosa “Nieve de Pasta”, um sorvete de doce de leite originário deste lugar.

http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Michoacan/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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JANITZIO
Localizado a 20 minutos do píer de Pátzcuaro, Janitzio é uma pequena ilha, em cuja parte mais alta 
existe um monumento de 40 metros em homenagem a Don José Maria Morelos y Pavón. Os moradores 
deste encantador lugar conservam os costumes indígenas, entre os quais destacamos: a Noite dos 
Mortos, que acontece no final de outubro e começo de novembro. Período este em que a ilha é toda 
decorada de uma forma solene e mística, e quando os pescadores saem com suas redes de borboletas 
e suas pequenas lanchas iluminadas por velas.

MUSEO DE ARTES POPULARES
Com uma atmosfera agradável, este é um dos 
melhores museus de Pátzcuaro, onde poderá 
apreciar exposições de pinturas e esculturas do 
século XVIII, objetos de arte sacra e uma grande 
amostra de artesanato que tem sido realizada 
no estado desde gerações passadas. Em cada 
uma das salas encontrará uma amostra das 
expressões artísticas que existem nas diferentes 
regiões de Michoacán, que incluem tecidos, 
madeira entalhada, cerâmicas, joias, cobre e 
técnicas em perigo de extinção. Uma de suas 
salas apresenta exposições temporais de artistas 
locais, onde os objetos são vendidos a um preço 
acessível.

O museu guarda também uma coleção de 
máscaras originais confeccionadas por artesãos 
de distintas regiões do estado. Ao lado do museu 
é possível admirar os vestígios de um centro de 
cerimônias purépecha, pois o edifício foi construído 
sobre uma importante estrutura pré-hispânica.
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URUAPAN
Uruapan, segunda cidade mais importante do estado de Michoacán está localizada a aproximadamente 
100 quilômetros de Morelia sendo também conhecida como “a capital mundial do abacate”, por ser 
uma importante exportadora desta fruta a nível internacional. Entre as principais atrações de Uruapan 
se encontram magníficos monumentos históricos, paróquias e capelas coloniais. Em vários pontos da 
cidade podem ser encontrados murais desenhados por importantes artistas do estado.

Por estar situada em uma das regiões mais férteis de Michoacán, Uruapan possui várias atrações naturais 
dentro da cidade ou em suas imediações, uma vez que o rio Cupatitzio atravessa a cidade. Uruapan 
conta com um parque natural declarado Patrimônio Nacional, onde poderá observar a nascente deste 
rio, bem como cascatas e outras atrações.

PLAZA VASCO DE QUIROGA EM PÁTZCUARO 
Considerada uma das praças centrais mais encantadoras, a Plaza Vasco de Quiroga é a segunda em 
tamanho e uma das mais simétricas e ordenadas do país. Esta praça está rodeada por edifícios civis 
e não religiosos como as demais praças centrais do México, pois não possui nenhum templo ou igreja 
ao seu redor. A praça é ideal para caminhar por suas trilhas ou sentar-se para descansar, enquanto 
aprecia uma pitoresca dança tradicional e desfruta de uma gratificante experiência cultural. No centro 
da praça poderá observar uma estátua do primeiro bispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga, que 
emprestou seu nome ao lugar.

ZAMORA
Zamora é uma das principais cidades industriais de Michoacán, concentrando um grande número 
de escritórios das empresas que realizam seus negócios no estado, motivo pelo qual costuma ser 
visita por executivos, viajantes corporativos e representantes de diversas empresas. Além de suas 
características de cidade de negócios, Zamora conta com uma variada oferta de atrações culturais, 
naturais, restaurantes e opções de lazer par todo o tipo de visitante. A região de Zamora é um grande 
produtor de morangos, assim que você sempre poderá encontrar esta deliciosa fruta na cidade. 
Quanto a sua arquitetura, a cidade conta com uma das mais encantadoras catedrais do México, 
embora por mais absurdo que pareça, ainda não foi concluída.

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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LAGO DE ZIRAHUÉN
Conta à lenda que “a princesa Zirahuén chorou tanto que no lugar se formou um lago”, o qual está 
localizado à meia hora de Pátzcuaro. Este lago é menor que o de Pátzcuaro e por isso é menos 
concorrido, porém é mais agradável e tranquilo permitindo um contato mais próximo e pessoal com a 
natureza. O lago está rodeado por uma exuberante vegetação e pode ser atravessado de caiaque ou 
alugando um barco. Lugar de sonho, lendas e tradições, o lago de Zirahuén conta com uma estrutura 
de pitorescos restaurantes situados nas serras ao seu redor. Assim, além de uma deliciosa gastronomia 
poderás admirar relaxantes vistas panorâmicas. 

CATEDRAL INACABADA
O Santuário Guadalupano de Zamora, também 
conhecido como a “Catedral Inacabada”, possui 
um impactante estilo neoclássico. Esta igreja de 
imponentes dimensões começou a ser construída 
no final do século XIX, porém sua obra foi 
interrompida por um embargo do Estado, este 
conflito foi resolvido em alguns anos, porém 
somente depois de 60 anos foram retomadas 
suas obras. Após um processo de restauração ao 
que teve que ser submetida por ter ficado abandonada 
por tanto tempo, a Catedral atualmente impressiona por 
seu tamanho, finos acabamentos e os magníficos 
vitrais no seu interior. Embora ainda esteja inacabada 
já é possível perceber que será uma das maiores 
catedrais do mundo quando sua obra for concluída.
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PARQUE NACIONAL BARRANCA 
DEL CUPATITZIO 

Dentro deste parque natural está a nascente do 
rio Cupatitzio, que na língua dos purépecha 
significa “rio que canta”. Repleto de uma 
vegetação exuberante, cachoeiras naturais 
e artificiais, pontes, trilhas e passarelas, este 
parque nacional é uma das principais atrações 
de Uruapan. Ideal para fazer uma visita durante 
umas férias em família, neste parque terá a 
oportunidade de redescobrir o valor da natureza 
e sentir a paz que proporciona estar em contato 
com ela. No interior do parque também encontrará 
belíssimos artesanatos, pinturas e outros objetos 
de arte da região, bem como uma cafeteria e 
venda de doces típicos.

ZITÁCUARO
Zitácuaro está situado em uma região de Michoacán conhecida como o “País da Borboleta-Monarca”, 
por estar localizado perto dos santuários naturais que recebem anualmente a visita destes maravilhosos 
insetos. Aproximadamente 140 milhões de borboletas-monarcas, em um verdadeiro espetáculo para 
os sentidos e um exemplo de força de vontade, chegam aos bosques de abetos da região. Perto da 
cidade se encontram alguns pontos turísticos, como lagoas, águas termais, minas e inclusive sítios 
arqueológicos dos antigos povos indígenas que viviam na região.

IGREJA DE SAN PANCHO
Localizada a poucos minutos do centro de 
Zitácuaro, a Igreja de San Pancho é uma das 
mais antigas de Michoacán sendo visitada por 
um grande número de turistas nacionais 
e internacionais depois que passou por uma 
excelente restauração. A pequena igreja possui 
uma decoração simples e austera, com encantadores 
detalhes e obras de vários artistas. Outro 
destaque é o jogo de luzes criado pelos vitrais 
que iluminam a abside da igreja, onde está localizado 
o altar. 

http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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A gastronomia de Michoacán conserva os ingredientes, preparação e temperos trazidos pelos purépechas, 
um grupo indígena que predominava na região. Depois da chegada dos espanhóis, os descendentes 
dos nativos misturaram seus conhecimentos gastronômicos com a culinária espanhola, o que resultou 
em pratos de uma riqueza e variedades inigualáveis, com variações únicas e específicas, para cada 
uma das diferentes regiões do estado. 

Na culinária local se destacam: o peixe branco de Pátzcuaro, que possui uma carne refinada e deliciosa; 
bem como os “uchepos”, pequenos tamales de milho doce e as “corundas”, tamales recheados e 
deforma irregular. Outros pratos como a “sopa tarasca” e as famosas carnitas de Michoacán, se 
tornaram populares em todo o país. Nas bebidas destaca-se a “charanda”, uma tradicional aguardente 
de cana-de-açúcar.

Quanto às sobremesas, você não pode deixar de experimentar a “nieve de pasta”, um delicioso 
sorvete de doce de leite, bem como os “Chongos Zamoranos”, (doce de leite feito com o leite coalhado) 
que possuem sabor e uma consistência riquíssimos. Além disso, você encontrará em cada parte de 
Michoacán uma interminável variedade de doces típicos. Venha experimentar os sabores e aromas 
que fazem com que este seja um dos estados mexicanos mais completos e exóticos, no que se refere 
à gastronomia!

GASTRONOMA EM MICHOACÁN

http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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Depois de ter visitado as atrações de Michoacán, prepare-se para entrar em contato com a cultura 
Purépecha e conhecer o legado artesanal deixado por seus ancestrais através dos anos. Na atualidade, 
uma grande variedade de artesanatos michoacanos ainda segue sendo confeccionado com as técnicas 
antigas. Em todo o estado encontrará lugares onde poderá comprar o souvenir perfeito para levar para 
casa, tais como joias, cerâmica e artigos em ferro forjado, bem como peças em cobre batido, trabalhos 
em madeira entalhada, móveis e máscaras, além de bordados, tecidos confeccionados com técnicas 
variadas e brinquedos feitos com cerâmica de cantera, papel picado ou folhas de milho. A Feira 
Nacional do Cobre em Santa Clara e a Feira da Guitarra em Paracho são as principais opções para 
comprar artesanatos em Michoacán.

No estado de Michoacán algumas cidades e municípios se especializam em um tipo específico de 
artesanato oferecendo excelentes oportunidades para comprar produtos novos, diferentes, especiais, 
cheios de magia e colorido.

Na região de Uruapan, a cidade de Paracho se especializou, durante varias gerações, na fabricação 
de instrumentos de corda como violões e violinos, os quais já conquistaram o prestígio internacional 
devido a sua alta qualidade. Em Santa Clara é possível encontrar objetos de cobre exclusivos e 
inigualáveis por sua qualidade, textura e colorido. No povoado de Jiquilpan você encontrará uma 
grande abundância de xales. O município de Nurio se sobressai pela fabricação da cerámica de 
Tzintzuntzan, chapéus e uma grande quantidade de outros objetos. No que se refere aos doces 
regionais, viajar a Michoacán e comprar os doces típicos é quase como uma obrigação.

COMPRAS EM MICHOACÁN

SANTA CLARA DEL COBRE
Santa Clara del Cobre, na região de Pátzcuaro, é 
uma excelente opção para fazer compras em um 
ambiente totalmente tradicional. Está pequena 
cidade é conhecida pela confecção de utensílios 
e artesanatos de cobre com uma excepcional 
qualidade. Durante o passeio pela cidade terá 
também a oportunidade de visitar as oficinas e lojas 
que expõem orgulhosamente seu design, objetos 
de cobre e inclusive joias. No mês de agosto em 
Santa Clara é realizada a Feira Nacional do Cobre, 
onde anualmente são apresentados seus novos 
designs e diversas atividades culturais. 

http://www.bestday.com.br/Michoacan/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Uruapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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PARACHO 

A menos de meia hora de Uruapan está situada a cidade de Paracho, que foi reconhecida pela sua 

qualidade na confecção de violões, violinos e outros instrumentos de corda. Um dos atrativos a ser 

visitado na cidade é a Feira Nacional da Guitarra que acontece no mês de agosto, onde poderá 

comprar um destes excepcionais instrumentos elaborados artesanalmente. Além disso, poderá 

conhecer lugares interessantes como o Museu da Guitarra e outros diversos monumentos, templos e 

edifícios coloniais de Paracho.

http://www.bestday.com.br/Uruapan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM MICHOACÁN
Michoacán é um estado rico em expressões culturais e artísticas, bem como em história e tradições. 
Durante a noite você pode admirar os edifícios da época colonial ou explorar os “Pueblos Mágicos” 
do estado e interagir com os simpáticos e atentos moradores das imediações. À noite você também 
poderá visitar alguns dos muitos cafés, bares e clubes que existem em cada região do estado.

http://www.bestday.com.br/Michoacan/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM MICHOACÁN
Percorrer Morelia, a capital do estado, através de um tour guiado ou em trólebus.

Observar, entre os meses de outubro e fevereiro, o assombroso fenômeno da borboleta-monarca, 
que cada ano visita as terras de Michoacán depois de realizar uma longa viagem de mais 
de cinco mil quilômetros.

Visitar alguma comunidade indígena do estado, no final de outubro até princípios de 
novembro, para observar as tradicionais comemorações da Noite de Mortos, em especial 
as da Isla de Anitzio.

Conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe em Morelia, considerado um dos 
templos mais bonitos do país, devido a sua excepcional decoração

Visitar as feiras de artesanato, que acontecem no mês de agosto nas cidades de Santa 
Clara e Paracho.

Tomar fotos na esplanada da “catedral inacabada” em Zamora, uma das igrejas mais 
bonitas do estado e do país, a qual se encontra incongruentemente inacabada.

Provar especialidades regionais como os “uchepos”, as “corundas”, a sopa tarasca ou 
as famosas e suculentas “carnitas”.

Comprar algumas das deliciosas sobremesas típicas que caracterizam o estado, incluindo 
a “Nieve de Pasta”, um sorvete de doce de leite criado originalmente em Pátzcuaro. 

Assistir a qualquer um dos festivais de cinema, música e arte que são comemorados ao 
longo do ano neste estado.

http://www.bestday.com.br/Michoacan/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-michoacan-por&utm_term=/
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