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DESCUBRA MORELIA
BEM-VINDO À MORELIA
Morelia é a capital de Michoacán, um estado conhecido como “A Alma do México”. Declarada Patrimônio Mundial 
pela UNESCO, Morelia é uma cidade colonial com ruas tranquilas e cheias de história, beleza e cultura.

Morelia mantém a grandeza e a elegância de um centro histórico formado por harmoniosas fachadas de sóbria 
arquitetura barroca. Além disso, a cidade avança para o futuro em seus bairros modernos, shoppings, campos 
de golfe e hotéis que estão integrados em torno do centro. A cidade também é atraente pelo seu agradável clima, 
sua requintada gastronomia e a amável hospitalidade do seu povo.

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
Considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO, o centro histórico de Morelia se destaca por seus edifícios 
coloniais que são como ecos da época do vice-reinado. O centro histórico foi construído entre os séculos XVI 
e XVIII, essencialmente com pedras rosadas mostrando centenas de edifícios de extraordinária beleza e 
belíssimas casas e ruas que conservam o seu formato original. Com o passar do tempo, muitos destes edifícios 
tornaram-se centros culturais, restaurantes e hotéis, respeitando seu estilo arquitetônico original.

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Sabe-se que a região foi habitada a cerca de seis mil anos atrás por diversos grupos humanos, entre 
os que predominaram foram os purépechas, também conhecidos como tarascos.

A cidade de Morelia teve três nomes desde o nascimento. Na época pré-hispânica era conhecida como 
Guayangareo. No ano de 1541, por ordem do vice-rei Antônio Mendoza foi convertida em uma cidade 
chamada Valladolid, absorvendo a vila de frades franciscanos e indígenas convertidos desta região. 
Em 1828 o nome de Valladolid foi substituído por Morelia em homenagem ao líder Jose Maria Morelos 
y Pavón, herói Nacional e um ilustre filho desta cidade.
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Cidade colonial cheia de atividades culturais

Possui um centro histórico considerado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO  

De grande importância histórica nos acontecimentos que 
levaram a independência do país

Inúmeros museus, teatros e espaços de artes

Ideal como ponto de partida para visitar as encantadoras 
vilas de Michoacan, como Pátzcuaro e Janitzio

Extraordinária cozinha regional com raízes indígenas e 
influências coloniais

Variedade de hotéis para atender a cada estilo e bolso

PERFIL DE MORELIA
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ACUEDUCTO
Originalmente construído em 1785, serviu para fornecer água para as fontes e conventos do centro 
da cidade. Conta com um belo estilo barroco com 253 arcos e tornou-se um símbolo da cidade. Sua 
atual estrutura de alvenaria data em sua maior parte do século XVIII.

CENTRO HISTÓRICO
Conservando toda a sua grandeza e elegância, o centro histórico de Morelia é considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Com inúmeras construções antigas e casarões 
com grandes pátios, arcadas e fontes, o centro histórico preserva a maioria dos seus edifícios 
coloniais que datam dos séculos XVI e XVIII, incluindo um importante número de igrejas. A cor 
característica de suas belas construções feitas inconfundivelmente com base de pedra rosada 
lhe deu o nome de “Cidade Rosa”. Ao caminhar pelo centro histórico de Morelia você sentirá 
como se estivesse em um grande museu ao ar livre, onde as principais peças são os edifícios!

ATRAÇÕES EM MORELIA

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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BIBLIOTECA PÚBLICA
De 1930 até os dias de hoje, a Biblioteca Pública da Universidade Michoacana de San Nicolas de 
Hidalgo está localizado no que foi originalmente o templo da Companhia de Jesus. Sua 
construção barroca do século XVII é uma das atrações em Morelia que se destaca durante os 
passeios pela cidade.

CENTRO DE CONVENÇÕES DE MORELIA
Cercado por áreas verdes, estacionamento, planetário, biblioteca, hotel, teatro, área para exposições 
e nove salões de eventos, o Centro de Convenções de Morelia é um dos mais completos do México.

PASSEIOS EM BONDINHO
Em Morelia existem bondinhos e ônibus que realizam passeios turísticos pela cidade. Geralmente 
saem do centro histórico, ao lado da catedral para visitar alguns dos monumentos e edifícios mais 
importantes de Morelia. Neste interessante passeio são narradas passagens da história da cidade. 
Um dos bondinhos termina sua viagem no Museu de Doce, onde os visitantes podem comprar e observar 
o processo de elaboração de doces típicos regionais.

Também existem ônibus de dois andares que possibilitam ao passageiro viajar na parte superior e 
realizar o passeio ao ar livre. Esta última é uma excelente opção para aproveitar a suave brisa e uma 
privilegiada vista enquanto conhece o maravilhoso centro histórico de Morelia, considerado Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Passeios/explore-morelia/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/compras/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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CLUBE DE GOLFE TRÊS MARIAS
Desenhado e assinado pelo Jack Nicklaus, o único campo de golfe de categoria LPGA em Morelia 

conta com 27 buracos distribuídos ao longo de uma encosta com vista panorâmica da cidade. Localizado 

na área mais exclusiva de Morelia e com instalações de luxo, além de uma espetacular casa clube, o 

Três Marias é o clube de golfe mais destacado de todo o estado.

Elegantes restaurantes, bares, lounges, salas de jogos, quadras esportivas e piscinas, além de spa, fitness 

center, áreas para jogar pólo e um clube de equitação de primeiro nível complementam o Clube de 

Golfe Três Marias. Embora a entrada esteja restringida aos sócios do clube e seus acompanhantes, 

o Três Marias dispõe de convênios com muitos hotéis da cidade, para que os hóspedes possam 

aproveitar de uma partida de golfe quando estiverem em Morelia.

PLANETÁRIO “FELIPE RIVERA”
O planetário tem capacidade para 365 pessoas. Sua estrutura contemporânea dispõe de uma cúpula 

hemisférica de 20 metros de diâmetro se assemelhando o núcleo de um cometa com uma estrela de oito 

pontas em seu centro. A cúpula opera internamente como um telão para 164 projetores que reproduzem 

os movimentos siderais em relação ao planeta Terra.
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PALÁCIO MUNICIPAL
O atual Palácio Municipal foi no início um armazém de tabaco no qual realizava o controle e a venda 
do mesmo. Na Independência passou para o poder do Governo Federal, que instalou seus escritórios 
a partir de 1859. O seu pátio octogonal é uma autêntica joia da arquitetura moreliana.

PALÁCIO DO GOVERNO
Edifício que originalmente foi o Seminário Tridentino de Valladolid, cuja construção foi concluída em 
1770. Atualmente é a sede do Poder Executivo do Estado, papel que exerce desde 1867. Em seu 
interior conta com um estilo arquitetônico moreliano e três murais do artista michoacano Alfredo Zalce, 
nos quais são refletidos diferentes episódios da história do México.

CATEDRAL
A Catedral Morelia é um enorme colosso de 
pedra rosada com torres de quase 70 metros, 
tripla fachada com retábulos e três pátios interiores 
decorados com belos murais. Sua construção 
começou em 1660 e foi concluída em 1744. Conta 
com um monumental órgão do início do século 
passado com 4.600 flautas,   como o Senhor da 
Sacristia feita no século XVI.
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FONTE “LAS TARASCAS”
A fonte Las Tarascas está localizada no centro 
histórico de Morelia e simboliza a fertilidade do 
estado de Michoacan. Está formada por 3 mulheres 
indígenas que estão segurando uma bandeja típica 
cheia de frutas regionais. Esta fonte tornou-se um 
dos principais cartões postais da cidade.

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
Localizado nos limites do centro histórico, ao lado leste da cidade, o magnífico Santuário de Nossa Senhora 
de Guadalupe é considerado um dos cinco mais belos templos do país. O santuário está ligado a uma 
praça através da Calzada de San Diego, uma rua de paralelepípedos com cerca de 300 metros e rodeada 
por belas casas e exuberante vegetação que conduz até a igreja.

Embora a fachada conte com um sóbrio estilo barroco, no interior do templo o espetáculo é impressionante. 
A esplêndida ornamentação combina tanto as técnicas indígenas em barro, como o trabalho europeu com 
gesso. O resultado é uma majestosa decoração formada por milhares de folhas e detalhes florais em paredes, 
abóbadas e cúpulas, sendo uma impressionante mistura de estilos, cores e tons de vermelho, rosa e dourado.
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GASTRONOMIA EM MORELIA
Morelia oferece uma variada gastronomia regional conservando as nuances herdadas pelos tarascos 
(nativos da região) e mesclada com a cozinha espanhola. Com a chegada dos conquistadores e 
durante o período colonial foram adicionados ingredientes, como amêndoas, além da criação de 
animais, como suínos e bovinos. Desta forma, com base em um sólido passado indígena foram definindo 
os pratos que agora diferenciam a região.

Entre as especialidades que tornaram famosa a cozinha regional está o tradicional peixe branco 
de Pátzcuaro, cuja requintada e finíssima carne quase se dissolve na boca. Os “uchepos” que são 
pamonhas de milho acompanhadas com feijão e polvilhadas com queijo. Os “corundas” eram conhecidos 
como pãezinhos do palácio durante a época colonial, são pamonhas envoltas em folha de milho com 
forma de poliedros irregulares e recheadas com carne e verduras. Entre as bebidas se destaca a “charanda”, 
um aguardente de cana que pode ser tomado sozinho ou misturado. Quanto a sobremesas, a cidade 
de Morelia se destaca por seus famosos sorvetes e tradicionais doces, como cocadas, compotas, pé 
de moleque, doce em barra, licor de café ou doce de leite com canela.

SAN MIGUELITO
Combinando arte, gastronomia e um ambiente 
incomparável, San Miguelito é uma experiência 
gastronômica fora do comum. Seu inovador 
conceito combina elementos de um restaurante, bar, 
galeria e museu. Conta com diferentes seções 
temáticas, mas definitivamente o que mais se 
destaca por sua decoração, cores e originalidade 
é o “Canto das Solteironas”, no qual deu a 
imortalidade para San Miguelito.

Nesta área estão centenas de imagens de Santo 
Antônio, em todos os tamanhos e formatos que 
possa imaginar e elaboradas por artistas de todo o 
mundo. Seguindo a tradição popular, as imagens 
de Santo Antonio são colocadas de cabeça para 
baixo e esperam orações para cumprir o milagre 
de encontrar um companheiro. Se você visitar o 
“Canto das Solteironas” poderá ver milhares de 
solicitações que foram feitas ou talvez agregar o 
seu pedido, todos os pedidos estão perfeitamente 
ordenados e protegidos em enormes cadernos.

http://www.bestday.com.br/Patzcuaro/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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EL MAGO
Mais do que um restaurante, El Mago é uma tradição em Morelia. Este pequeno estabelecimento especializado 

em bolos e sucos naturais foi fundado pelo “El Mago”, apelido de um fã do time de futebol local. Aqui são servidos os 

maiores bolos da cidade, tanto em tamanho como em sabor. Com diversas sucursais, o restaurante El Mago 

oferece um pitoresco ambiente familiar. Sua decoração lembra um colorido mercado de frutas com dezenas de 

quilos de frutas frescas cuidadosamente arrumadas, além de inúmeras fotografias do El Mago com famosos 

jogadores de futebol.

O cheiro das frutas frescas é respirado neste lugar, e caso deseje tomar um suco, você mesmo poderá escolher 

as frutas para sua elaboração. Seu agradável e familiar ambiente faz do El Mago um dos restaurantes mais buscados 

pelos morelianos. Não perca a oportunidade de conhecê-lo!
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COMPRAS EM MORELIA
Em Morelia é possível apreciar e adquirir a grande variedade de artesanatos que são produzidos em 
todo o estado de Michoacán: joias, cobre martelado, cerâmicas, esculturas em madeira, móveis, máscaras, 
tecidos de diferentes técnicas, tradicionais brinquedos, violões de Paracho e uma infinidade de doces 
típicos. Na cidade você poderá encontrar desde mercados típicos e feiras até galerias de arte e 
boutiques que exibem os mais elegantes trabalhos de artesanato local.

Não perca a oportunidade de levar uma lembrança desta bela cidade e entrar em contato direto com as 
técnicas pré-hispânicas utilizadas para desenvolver o artesanato local.

MERCADO DE DOCES E ARTESANATOS
Neste pitoresco mercado você vai encontrar belas peças artesanais feitas com técnicas ancestrais por 
comunidades indígenas michoacanas. Além disso, poderá encontrar brinquedos tradicionais, instrumentos 
musicais, roupas típicas, redes, artigos de couro, pinturas e todos os tipos de lembranças.

Com um estilo tradicional e clássico ambiente de um mercado mexicano, está é a melhor e mais 
conhecida opção para comprar algum doce típico Morelia. Em suas mais de 200 lojas irá encontrar 
todos os tipos de doces que são elaborados no estado. Não deixe de provar as cocadas, compotas, pés 
de moleque, doces de leite em barra, licor de café ou o doce de leite com canela. O Mercado de Doces 
é a melhor maneira de aproximar-se ao único artesanato que se come: os tradicionais doces de Michoacán

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM MORELIA
Quando cai a noite, a cidade de Morelia oferece inúmeras opções de diversão para todos os gostos. 
Passeando pelas ruas do centro histórico e das diversas áreas da cidade você encontrará todos os 
tipos de clubes, bares e cafés. Desde cafés para compartilhar uma conversa tranqüila ou bares para 
aproveitar suas bebidas favoritas até excelentes clubes para dançar. Não importa o seu gosto, Morelia 
é diversão garantida!

CATEDRAL ILUMINADA
A iluminação da Catedral de Morelia é um espetáculo de luz e som realizado no centro histórico aos 
sábados à noite. A cada fim de semana esta tradição atrai muitos morelianos e turistas que se reúnem 
para contemplar os fogos de artifício enquanto a catedral pouco a pouco está sendo iluminada. O espetáculo 
entra em harmonia com cantos gregorianos que criam uma atmosfera mística e suntuosa.

Existem muitos lugares no centro histórico onde você poderá apreciar este espetáculo, como a área 
comercial Los Portales e terraços de alguns hotéis mais próximos. Ao finalizar o espetáculo, quando a 
catedral está totalmente iluminada com um artístico jogo de luzes, você poderá apreciar sua impressionante 
arquitetura em todo seu esplendor.

PERCORRIDO COM SUAS LENDAS
Os percorridos com Lendas são passeios noturnos a pé pelo centro histórico de Morelia, que 
geralmente são oferecidos em hotéis locais. Trata-se de um passeio guiado por ruas do centro da 
cidade que muitas vezes possuem uma história sobre eventos fantásticos e extraordinários. Tanto as 
lendas como o percorrido formam parte da cultura e das tradições da cidade.  

http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-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-morelia-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Morelia_Michoacan/Hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-morelia-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM  MORELIA
Visitar edifícios do centro histórico da cidade, como a Catedral, o Palácio Municipal e a 
Biblioteca Pública.

Assistir ao espetáculo de iluminação da catedral que é realizado aos sábado à noite e 
inclui música e fogos de artifício.

Percorrer pela cidade com um passeio guiado ou em bondinho.

Visitar o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, considerado um dos mais belos 
templos do país devido sua excepcional decoração.

Experimentar especialidades locais, como os “uchepos”, as “corundas” ou a sopa tarasca.

Comprar deliciosas sobremesas típicas no Mercado de Doces ou no Museu do Doce.

Aprecie a decoração da cidade no início de novembro, quando são realizadas as 
celebrações da Noite dos Mortos.
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