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DESCUBRA NUEVO LAREDO
Localizado ao norte do estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo é uma das principais cidades fronteiriças 
do México. Em termos econômicos é um referencial importante pelo comércio exterior, transporte de 
carga e a indústria de produção, os quais tem convertido esta metrópole em uma das cidades com 
maior renda per capta do México.

Por outro lado é constante também o fluxo intelectual e cultural com o país vizinho ao norte. Isto se 
manifesta através de exposições, obras de teatro e feiras de livros, assim como diversas atividades em 
museus e auditórios locais.

IMPORTANTE CIDADE FRONTEIRIÇA 

O desenvolvimento industrial e o crescimento demográfico de Nuevo Laredo, juntamente com a proximidade 
de Laredo Texas, tem propiciado o surgimento de uma vida comercial muito intensa, compartilhada por 
habitantes e turistas. É o principal porto terrestre do país e a rota mais direta entre México, Estados Unidos e 
Canadá.

Mais de 10 mil caminhões de carga repletos de mercadorias cruzam diariamente a fronteira, enquanto 
mais de mil trens de carga fazem o mesmo, anos após ano. Mais de 36% de todas as mercadorias que o 
México exporta saem para os Estados Unidos por Nuevo Laredo, o que coloca esta cidade como um dos 
acessos terrestres mais importantes de todo o continente.

http://www.bestday.com.br/Nuevo-Laredo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nuevo-laredo-por&utm_term=/
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Importante cidade industrial e de negócios

Reconhecida fronteira comercial

Referencia econômica a nível nacional

Com uma moderna infraestrutura

Ideal para cruzar a fronteira para compras nos Estados Unidos

PERFIL DE NUEVO LAREDO
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ATRAÇÕES EM NUEVO LAREDO
Nuevo Laredo encanta a seus visitantes por suas exuberantes cores e transbordante alegria, pois, 
como toda cidade mexicana, apresenta uma alegre mistura de tradições, elementos culturais folclóricos 
e interessantes lugares históricos.

MONUMENTO AOS FUNDADORES
Considerado o monumento mais representativo de Nuevo Laredo, foi erguido em 1958 pelo Conselho 
Federal de Melhoras Materiais, em honra às 118 famílias que no dia 15 de Junho de 1848 fundaram a 
Vila de Nuevo Laredo. A estátua representa uma família que, içando a bandeira nacional, decide pegar 
seus pertences e cruzar o Rio Bravo, o qual é representado pela lagoa e pelos caracóis em sua orla.

PRAÇA HIDALGO
Nesta área histórica de Nuevo Laredo se 
rende homenagem a Miguel Hidalgo, considerado 
como Pai da Independência, pois foi ele quem 
iniciou a revolta que terminaria com a separação 
politica do México, em relação à coroa espanhola. 
Na praça há um relógio construído em 1926, que 
conserva seu mecanismo original e funciona 
perfeitamente. É um lugar de reunião para os 
locais, a muitas vezes empregado como cenário 
por grupos de teatro, vendedores ambulantes e 
cantores locais.

http://www.bestday.com.br/Nuevo-Laredo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nuevo-laredo-por&utm_term=/
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CENTRO CULTURAL NUEVO LAREDO
Este centro conta com uma completa biblioteca e uma livraria, oferece espaços com capacidade para 
1200 pessoas onde se apresentam espetáculos culturais, como obras teatrais, concertos e recitais de 
dança. Ali também está abrigado o Parque Arqueológico Umán, com 40 objetos que são réplicas das 
culturas astecas, huasteca e tolteca.

O Centro Cultural de Nuevo Laredo é uma das múltiplas sedes do Festival Internacional de Tamaulipas, 
que reúne a vários artistas de diversas partes do mundo nas principais cidades do estado. Apresentações 
de ballet, ópera, teatro experimental e infantil, exposições de pintura e escultura, assim como concertos 
de artistas de classe mundial, são só alguns dos espetáculos que se pode presenciar durante o Festival 
Internacional Tamaulipas em Nuevo Laredo.

ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
Construída nos princípios do século XX e classificada como monumento histórico pela Direção de 
Monumentos Históricos do Instituto Nacional de Antropologia e História, é uma propriedade Federal 
de grande importância para a cidade de Nuevo Laredo, devido ao auge que teve a comunicação 
ferroviária a partir de 1891, trazendo como consequência do mesmo, uma nova etapa para o 
desenvolvimento da cidade. 

ARQUIVO HISTÓRICO
Este lugar guarda a memória documental e 
gráfica de Nuevo Laredo. Atualmente aloja o 
manuscrito da primeira história escrita, conhecida 
como “Reseña Histórica Compendiada de Nuevo 
Laredo” por Juan E. Richer, que vai até os finais 
do século XIX. No mesmo lugar também se 
encontra o Museu de Lugar da Ferrovia.
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PALÁCIO FEDERAL 

Foi construído entre os anos 1938 e 1940, dispõe de uma estrutura em estilo espanhol veneziano com 
portais tanto no interior, como no exterior. Conta com dois níveis, um pátio interior, arcos com pilares 
de pedra branca e sacadas.

TEMPLO DO SANTO NIÑO
Este belo edifício religioso foi construído entre 1879 e 1888, foi desenhado pelo arquiteto italiano Mateo 
Mattei. Localizado no centro histórico de Nuevo Laredo, foi declarado Monumento Histórico da Nação 
em 1983.

ANTIGUO BANCO LONGORIA 

Este edifício de estilo neoclássico foi decorado com calcário, entre os anos 1929 e 1932 por don 
Otavio Longoria, cidadão proeminente de Nuevo Laredo. Na atualidade é utilizado para abrigar 
mostras artísticas e culturais, exposições de fotografias e artes plásticas.
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MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 
DE NUEVO LAREDO 
Este recinto se encontra organizado em quatro 

salas temáticas, onde se mostra cronologicamente 
a história da região, a geografia, flora e fauna. 

A exposição vai desde as primeiras incursões 

humanas na região, até a sangrenta chegada dos 

espanhóis.

PARQUE ECOLÓGICO VIVEROS
Na década de 1930 se iniciaram na cidade os trabalhos para criar um viveiro para dotar a cidade de 

plantas ornamentais e árvores. Este lugar natural de 50 hectares se transformou em ponto de referencia 

entre os habitantes locais e está equipado com playgrounds e áreas de convivência familiar.

ZOOLÓGICO REGIONAL 
Com uma extensão de 20 mil m², este habitat de animais da região se encontra ao lado do Parque 

Ecológico Viveros e oferece guias especializados com conhecimento cientifico das espécies.
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GASTRONOMIA EM NUEVO LAREDO
A oferta gastronômica de Nuevo Laredo está sumamente influenciada pela cozinha do estado de Nuevo 
León, seu vizinho, consistindo principalmente por saborosos tacos de carne assada em lenha de 
mezquite, o delicioso cabrito ao pastor (cabrito assado como em churrasco), tortilhas de farinha de 
trigo e machacado, ou seja, carne seca desfiada combinada com ovos.

Também são característicos os ensopados a base de carne de porco. Não tão comuns, mas nem por 
isso menos deliciosos, são os pratos elaborados com peixes e frutos do mar, trazidos desde as águas 
do Golfo do México que banham o estado de Tamaulipas.

RANCHO SU MAJESTAD EL TACO
Com uma tradicional gastronomia de mais de 30 
anos, este peculiar restaurante tem o compromisso 
de apresentar aos visitantes de Nuevo Laredo o 
melhor da cozinha Mexicana. Como bem expressado 
em seu nome a especialidade deste local são os 
mundialmente famosos tacos, que podem ser de 
carne bovina, tiras de frango ou de porco. Além 
disso, o Rancho Su Majestade l Taco, também 
oferece diversos caldos tradicionais do país, tais 
como, Pozole (caldo feito a base de grãos de 
milho), Sopa de Tutano, Sopa Asteca e Caldo 
Tlalpeño (sopa com carne de frango, milho, grão 
de bico e cenoura) entre outros. Cabe destacar 
que este restaurante conta com sua própria tequila, 
“El Rancho”, destilada em Jalisco observando as 
mais altas normas de qualidade e apresentando para 
o consumo exclusivo neste acolhedor restaurante.

PASEO COLÓN
Venha saborear uma deliciosa cozinha internacional 
em um ambiente casual. O restaurante “Paseo 
Colón” oferece um bufê de café da manhã e pratos à 
la carte para o almoço. Descubra porque o “Paseo 
Colón” é um dos restaurantes preferidos das pessoas 
de Nuevo Laredo.

http://www.bestday.com.br/Nuevo-Laredo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nuevo-laredo-por&utm_term=/
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COMPRAS EM NUEVO LAREDO
No centro de Nuevo Laredo existem numerosos locais que oferecem aos turistas a oportunidade de 

levar para casa um pedacinho do México, que pode ser uma fina joia, um colorido tapete, uma manta 

feita artesanalmente, uma cômoda rede e até uma piñata (bonecos cheios de doces para serem 

quebrados em gincanas). Também não podem faltar não poderiam faltar às garrafas de tequila ou mezcal 

(bebida alcoólica mexicana, tão tradicional quanto à tequila), da mesma forma que peças de cerâmica.

MERCADO MACLOVIO HERRERA
Em 1985 foi construído e nomeado o Mercado da Reforma, porém o costume faz com que as pessoas 

sigam chamando pelo seu nome original: “Maclivio Herrera”. É um reconhecido lugar para comprar artesanatos, 

trajes típicos, doces tradicionais, piñatas, joias e uma variedade de artigos tipicamente mexicanos.

http://www.bestday.com.br/Nuevo-Laredo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-nuevo-laredo-por&utm_term=/
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MARTI’S
Esta galeria se localiza na região central de Nuevo Laredo a poucos passos da ponte internacional. 

Este espaço é perfeito para fazer compras em Nuevo Laredo e é conhecido como templo dos artesanatos. 

Entre as múltiplas curiosidades que se pode adquirir no Marti’s estão os têxteis de lã com coloridos 

temas, provenientes de Oaxaca, assim como finas joias de ouro e prata do estado de Guerrero, blusas 

e camisas feitas pelos povos huicholes, inclusive móveis rústicos em madeira talhada a mão.

LAREDO, TEXAS
As grandes praças, centros e locais comerciais do lado estadunidense da fronteira atraem aos turistas 

por suas ofertas e descontos, além da atrativa variedade de marcas expostas nas vitrines. Um dos 

maiores shoppings de Laredo, Texas, é o Mall del Norte, onde uma grande quantidade de comércios 

exibem seus produtos em mais de 150 locais e 7 lojas de departamentos.

Mal del Norte não é o único lugar em Laredo onde se pode conseguir produtos a um excelente preço, 

há também dezenas de locais distribuídos ao longo da Avenida San Bernardo e no centro da cidade. 

Só não esqueça que deve ter sua documentação imigratória em dia.
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O QUE FAZER EM  NUEVO LAREDO
Visitar o centro histórico admirando as principais praças e atrativos turísticos, como a 
Praça Hidalgo.

Fazer um tour de compras em Laredo, Texas.

Comprar artesanatos no centro histórico e nas lojas da cidade, como Marti’s e o Mercado 
Maclovio Herrera.

Conhecer a história da cidade plasmada no Monumento aos Fundadores.

Cruzar a ponte internacional que comunica a cidade com o país, vizinho do norte.

Divertir-se com a família no Centro Cultural Nuevo Laredo.

Ir à Antiga Estação Ferroviária e ao Arquivo Histórico para conhecer a resenha histórica 
da cidade.
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