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DESCUBRA PÁTZCUARO
Pátzcuaro é um lugar cheio de encantos, localizado na região dos lagos no estado de Michoacán, a 
53 quilômetros de Morelia. Este “Pueblo Mágico” com belíssimos monumentos arquitetônicos coloniais 
convida a um passeio por suas ruas pavimentadas com pedras, contemplar suas paisagens arborizadas, 
fazer parte das vivas tradições da cultura purépecha e para preencher seus sentidos em um ambiente 
cheio de cores, música e deliciosos sabores.

A paisagem de Pátzcuaro é formada por um lago rodeado por encantadoras montanhas e bosques, 
bem como várias ilhas como a famosa Janitzio, que possui um panorama digno de cartão postal. Em 
suas imediações existe uma grande quantidade de atrações que se destacam por sua riqueza natural, 
histórica e cultural, como as zonas arqueológicas de Tingambato, Ihuatzio e Tzintzuntzan.

O ENCANTO DE JANITZIO
Janitzio, que na língua purépecha significa “cabelos de milho”, “lugar de pesca” e “lugar onde chove”, é 
a ilha mais importante entre todas que estão localizadas no famoso lago de Pátzcuaro sendo conhecida 
tanto por sua riqueza cultural como por seus lugares pitorescos. Para chegar até a ilha é necessário 
fazer um pequeno percurso de lancha, o que permite observar os pescadores em suas embarcações, 
com suas redes estendidas que se parecem às asas de borboletas. Na parte mais alta da ilha se 
encontra o majestoso monumento a José Maria Morelos, em cujo interior funciona um pequeno museu 
em sua homenagem. Na parte superior do monumento fica o mirante, que permite admirar as cidades 
vizinhas e uma vista panorâmica do lago. Entre suas principais tradições está o ato de velar e comemorar 
os mortos nos dias 1 e 2 de novembro.

http://www.bestday.com.br/patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Fundada em 1324, Pátzcuaro foi formada pela mistura das tribos chichimecas com outras tribos da 

região, sendo o único grupo de etnia indígena que não sucumbiu ao poder dos astecas. Em 1538 o 

bispo franciscano Vasco de Quiroga também chamado de “Tata Vasco”, instalou a sede do bispado 

na atual Pátzcuaro declarando-a como a capital do atual estado de Michoacán, título que depois foi 

passado à cidade de Morelia.

Em Pátzcuaro, este bispo levantou várias escolas, bem como organizou toda a estrutura económica 

e social do município, motivo pelo qual foi considerado como seu principal fundador.

A CIDADE 
A cidade foi palco de muitos eventos históricos, tais como diversas conspirações durante a Independência 

do México e sangrentas batalhas na guerra da reforma por volta de 1860. Em princípios do século XX, 

Pátzcuaro foi utilizada como base de comunicação política na Revolução Mexicana.
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Encantador Pueblo Mágico

Conhecida por seu riquíssimo passado histórico

Destacado por sua arquitetura colonial

Famosopela área do lago ao seu redor

Berço da cultura purépecha

Criador de encantadores trabalhos artesanais

Uma deliciosa culinária

Com fortes tradições

Sede de uma das comemorações de mortos mais 
representativas do México

PERFIL DE PÁTZCUARO
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ATRAÇÕES EM PÁTZCUARO
Entre as principais atrações da cidade estão as mais antigas igrejas e conventos do país, zonas 
arqueológicas, passeios pelo lago, por suas ilhas ou por áreas de bosques cheias de magia.

BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Este é o principal templo da cidade e está construído sobre uma yácata (antigo monumento indígena). 
Em seu interior se encontra uma escultura do século XVI moldada com uma antiga técnica artesanal que 
utiliza uma massa preparada com a cana de milho, conhecida como pasta de maiz, e que representa a Virgem 
da Saúde, padroeira da região. Neste local estavam enterrados os restos mortais de Vasco de Quiroga.

JANITZIO
É a mais famosa entre as ilhas do lago de Pátzcuaro, pois ficou conhecida internacionalmente devido 
a seu aspecto pitoresco. No alto da ilha se destaca o monumento à José María Morelos y Pavón, nascido 
neste lugar. Esta enorme escultura possui em seu interior um pequeno museu em homenagem a 
este importante personagem da história mexicana. Na parte superior tem um mirador, de onde se pode 
admirar várias cidades vizinhas ao lago Pátzcuaro. Vale a pena visitar esta ilha nos primeiros dias de 
novembro quando comemoram o dia dos mortos, devido as interessantes atividades que realizam. 
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MUSEU REGIONAL DE ARTES E INDÚSTRIAS POPULAR
Este museu foi fundado como Colégio de San Nicolás Obispo, primeiro colégio de toda a América, que 
tinha como objetivo instruir os indígenas nas artes e ciências básicas. Trata-se de um edifício histórico 
que atualmente guarda uma fantástica coleção de obras de arte com acabamentos especiais em laca 
e verniz, bem como bandejas pintadas e envernizadas conhecidas como puribanas, as quais são uma 
autêntica joia artesanal nas quatro regiões purépechas. O piso do museu é revestido com ossos de 
animais bovinos e cimento, o que aumenta ainda mais o misticismo do lugar, fazendo com que a visita 
seja ainda mais interessante.

CASA DOS ONZE PÁTIOS
Com um design arquitetônico sóbrio, esta casa 
construída em meados do século XVIII era um 
convento utilizado também como hospital, que 
nos transporta à vida de clausura em que viviam 
as Freiras Dominicanas de Santa Catarina. Nesse 
local você poderá comprar artesanatos, admirar a 
exposição permanente e ver de perto os artesões 
com uma grande habilidade confeccionando suas 
mantas e objetos pintados e envernizados com laca.  
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IGREJA EL SAGRARIO E HOSPITAL DE SANTA MARÍA
Com uma capela lateral dedicada à Virgem de Dolores, esta igreja se destaca por possuir o último 
retábulo barroco que ainda existe na cidade. Neste local poderá admirar uma belíssima combinação 
dos estilos churrigueresco e mourisco, entre outros. O hospital fundado entre 1536 e 1540 por Vasco 
de Quiroga foi durante 191 anos a casa da Virgem da Saúde.

IHUATZU
Este pequeno povoado considerado um dos três assentamentos mais importantes, situado a 5 quilômetros 
de Pátzcuaro, ficou conhecido por causa da zona arqueológica purépecha, que antigamente utilizada 
como centro de cerimônias e como observatório. Suas principais atrações turísticas são: a Plaza de Armas, 
Calzada del Rey, as Estruturas Piramidais e o Mirante.

TZINTZUNTZAN
Antiga capital do reino Purépecha que possui a zona arqueológica mais importante do estado com 
cinco bases piramidais ou yácatas. Este município conta com o mercado de artesanato mais proeminente 
na região, que, juntamente com o antigo Mosteiro Franciscano, a Capela de San Camilo, o templo de 
San Francisco, o Templo de Nossa Senhora da Conceição, o antigo Hospital dos Índios, o Panteão e 
o Atrium das Oliveiras, fazem parte de suas atrações turísticas.  

TINGAMBATO
Zona arqueológica mais antiga que as da cultura purépecha, com construções semelhantes às de 
Teotihuacán que foi abandonada há quase seis séculos, antes da chegada dos espanhóis. Localizado 
muito perto de Uruapan e ao oeste de Pátzcuaro, oferece jogo de bola, duas praças com santuários e 
um túmulo.
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SANTA CLARA DEL COBRE
Este encantador município situado a 24 quilômetros de Pátzcuaro é muito conhecido pela habilidade de 
seus artesãos em fabricar objetos de cobre batido. Suas principais atrações turísticas são: o Museu 
do Cobre, o templo da Virgem de Santa Clara e o Lago de Zirahuén, bem como suas oficinas, onde são 
manufaturados os objetos de cobre.

O PALÁCIO DE HUITZIMÉNGARI
Este palácio pertenceu ao último príncipe purépecha, Antonio de Huitziméngari, afilhado de Don 
Antonio de Mendoza nomeado Vice-rei da Nova Espanha. Está localizado na praça principal e seu pátio 
adornado com flores é utilizado pelos indígenas para vender seus artesanatos. 
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TEMPLO DE SAN FRANCISCO
O Templo de San Francisco é um dos mais antigos 
da cidade, onde se venera a imagem de um Cristo 
moldado com uma antiga técnica artesanal que 
utiliza uma massa preparada com a cana de 
milho, conhecida como pasta de maiz, durante 
o século XVI sobre o qual são contadas várias 
lendas. Em seu interior existe uma bela pintura 
a óleo que retrata os principais personagens da 
ordem franciscana. A porta do templo também é 
uma atração importante, pois é um dos mais belos 
exemplos de arte renascentista que existe na cidade.

CASCADA LA TZARARACUA
Está encantadora cascata com quase 50 metros de altitude e que despeja mais de 8 mil litros de água 
por segundo, está situada no rio Cupatitzio, que abastece a cidade de Uruapan. É ideal para a prática 
de atividades ecoturísticas, como o rapel, tirolesas e cavalgadas, além de poder admirar a paisagem 
dos bosques de pinheiros e carvalhos em torno do cânion.

SANTUÁRIO DE GUADALUPE
Destaca-se por sua arquitetura em estilo neoclássico do século XIX e suas sete esculturas que 
representam as virtudes da fé, força, esperança e a temperança, as quais podem ser vistas desde fora. 
Conta à história que um escravo cubano mandou construí-la em agradecimento por ter conseguido sua 
liberdade, pois com isso pode progredir e juntar uma grande fortuna. 
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EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN
Neste belo edificio do século XVI, que antigamente funcionava como convento dos religiosos Agostinhos, 
está exposto o famoso mural de Juan O´Gorman, que representa momentos importantes da história do 
estado, o que o torna uma das principais atrações da cidade. Neste local também está instalada a Biblioteca Pública 
Principal de Pátzcuaro. Onde antes era o monastério, agora está o Teatro Caltzontzin, com apresentações 
constantes de teatro e música, além de ser a sede participante do Festival de Cinema de Morelia.

PLAZA VASCO DE QUIROGA
Considerada uma das mais bonitas da América e uma das maiores, construída assim para servir como 
campo esportivo durante o período do vice-reinado. Ao contrário de quase todas as cidades coloniais, 
essa praça não tem nenhum templo ao seu redor, somente casas, comércios e lógico, a Prefeitura. Por 
ser a marca registrada de Pátzcuaro se torna imprescindível incluí-la em seus passeios pela cidade.

ERONGARÍCUARO
Este encantador povoado situado à beira de um lago, há 18 quilômetros de Pátzcuaro ficou conhecido 
por sua fabricação de móveis de madeira fina e cobertores coloridos. No povoado é possível visitar 
pitorescas oficinas de artesanato, o Templo e Convento Franciscano, além de seus diversos temazcais 
e muitas outras maravilhas históricas e artísticas.

TACÁMBARO
Situado a 54 quilômetros, esta pitoresca cidade tem como atração o Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima construído no século XVI, em cujo sótão se encontra uma réplica em tamanho real da pintura 
que representa a Oração do Horto, além de contar com quatro outras belas pinturas das virgens da 
Hungria, Cuba, Lituânia e Polônia. Outros pontos turísticos perto de Tacámbaro são: a Laguna de la 
Magdalena, La Alberca uma espécie de piscina na cratera de um vulcão, a reserva natural Cerro 
Hueco e duas cascatas com mais de 80 metros de altitude.

http://www.bestday.com.br/michoacan/passeios/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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ZACAPU
Zacapu foi o primeiro assentamento do povo purépecha e conta com vestígios arqueológicos incrustrados nas 
montanhas e conhecidos como “As Igrejas”. Neste local poderá conhecer vários balneários e mananciais 
naturais, como La Alberca de los Espínos, formada na cratera de um vulcão, além de santuários, templos 
e conventos com incríveis histórias, entre os quais destacamos o Santuário da Virgem de Guadalupe, a 
Paróquia de Santa Ana e a Capela de San Juan Bautista. 

CENTRO CULTURAL EX COLÉGIO JESUITA
Este conjunto arquitetônico da Companhia de Jesus se destaca por possuir uma coleção de pinturas 
originais do século XVIII e XIX, amplos espaços e um encantador pátio, além de manter exposições 
permanentes, como a de brinquedos tradicionais de Michoacán e outra com uma coleção de vasilhas de 
madeira adornadas com pinturas e posteriormente laqueadas. Este local também sedia exposições 
de artistas nacionais e estrangeiros.  

EL HOSPITALITO
Templo mais antigo de Pátzcuaro, onde se destaca o altar-mor construído no século XVI com madeira 
entalhada, sua fachada renascentista do século XIX e o Cristo de los Bocanegra, uma escultura moldada 
com uma antiga técnica artesanal que utiliza uma massa preparada com a cana de milho, conhecida 
como pasta de maiz. Destaca-se por ser a única construção antiga que não foi remodelada. 
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DIA DOS MORTOS EM PÁTZCUARO
A região de Pátzcuaro é conhecida por suas tradições religiosas profundamente enraizadas, que se 
reflete em seus festivais, artesanato e gastronomia. Entre estas comemorações destaca-se a do Dia 
dos Mortos, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, por ser uma exibição de aromas, cores e 
sabores rodeada por uma atmosfera mística representando uma das festas mais importantes da região 
para sua tradição cultural e atividades relacionadas.

A “oferenda às almas”, como é conhecido este evento, acontece nos dias 1 e 2 de novembro inundando 
os cemitérios com flores, incenso, comida e música. O lago de Pátzcuaro era considerado pelos purépechas 
como o lugar onde a barreira entre a vida e a morte era mais transponível, por isso um dos costumes mais 
comuns é atravessar o lago, à noite, em canoas iluminadas por velas para chegar ao cemitério da ilha de 
Janitzio, onde cantam e rezam em homenagem aos mortos.

QUIROGA
Fundada na época pré-hispânica está cidade, que durante o século XIX foi um importante centro 
comercial, está situada a 25 quilômetros de Pátzcuaro. Atualmente, conta com mais de 300 lojas de 
artesanatos regionais sendo muito conhecida por suas festas no mês de setembro em homenagem a 
Don Vasco de Quiroga. 

EL HUMILLADERO
Esta pequena capela, também conhecida como a Capela do Cristo, foi fundada em 1553 por ordens de 
Don Vasco de Quiroga como um lugar de escolha e veneração para aqueles que chegam e partem da 
cidade. Está localizado no quilômetro zero e destaca-se por possuir um crucifixo em cerâmica de canteira.

http://www.bestday.com.br/patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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GASTRONOMIA EM PÁTZCUARO

Em Pátzcuaro destacam-se alguns pratos elaborados com produtos endémicos, como o peixe branco, 
que somente é encontrado nas águas do lago de Pátzcuaro e em nenhuma outra parte do mundo, 
além do achoque frito (salamandra), um anfíbio que se acreditava extinto, porém pode ser cultivado. 
Outros produtos plantados e colhidos na região são: tuna agria (fruta do cactos nopal) conhecida como 
xoconostle, bem como o feijão, pimenta, tomate, batata e cacau, que ao serem utilizados na culinária 
definem os sabores e os aromas da gastronomia de Michoacán.

PETISCOS E TAMALES
Existem alguns petiscos que devem ser provados ao visitar a região de Pátzcuaro, como: gorditas de 
fava (espécie de empanada frita, cujo principal ingrediente da receita é a fava moída para o preparo da 
massa), bem como uma variedade de pequenos tamales com uma forma triangular, como os de amora, 
as deliciosas corundas (tamales triangulares recheados de feijão ou queijos e servidos com creme de 
leite e salsa), os uchepos doces e salgados (tamales mais moles umedecidos em leite) e os tamales 
tarascos recheados de peixe branco.

http://www.bestday.com.br/patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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ENSOPADO TÍPICOS
Na mesa não pode faltar o saboroso churipo ou bote (caldo de pimenta vermelha, com carne bovina e 
legumes), a sopa tarasca (inventada por um cozinheiro de Pátzcuaro), o caldomichi (com tunas agrias, 
pimenta e verduras), o pozole batido (caldo preparado com os grãos de cangica), carnes de porco, o 
carneiro à artesa, as enchiladas placeras e a sopa de rabo de boi, bem como a olla podrida cozida com 
pulque, elaborada com carne de res, porco, frango e verduras.

SOBREMESAS E PÃES
Entre as delicias doces estão os sorvetes de Michoacán com diversos sabores, como morango, 
goiaba, mamey, maça, melão, sapoti negro, pêssego, marmelo e lógico, a massa feita em Pátzcuaro. 
Também são famosas as conservas, os doces de goiaba em barras, os jamoncillos, buñuelos con 
miel, alegrías, doces de leite, o pão de nata, de ovo e de rapadura.

AS BEBIDAS
No topo da lista de bebidas de Michioacán está 
a charanda, uma bebida alcoólica feita a partir 
da fermentação da garapa e seus derivados, que 
conta com a denominação de origem, Não esqueça 
também de experimentar o atole de grão (mingau 
de amido com grãos de milho) e o chocolate 
quente mexicano.
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COMPRAS EM PÁTZCUARO
Pátzcuaro é reconhecido principalmente pelo trabalho artesanal que é realizado no estado de Michoacán, 
por seus artigos impermeabilizados com a técnica de verniz sobre madeira, assim como por seus 
artesanatos como máscaras, cerâmica e os tecidos com cores brilhantes. Outro destaque são seus 
trabalhos em madeira entalhada, suas vasilhas e bandejas de cerâmicas pintadas à mão e 
impermeabilizadas com laca. 

TACÁMBARO 
Esta cidade é especialista na confecção de objetos de palha, como chapéus e sandálias rústicas, os 
quais poderão ser encontrados no mercado de artesanato local.

MERCADO DE PÁTZCUARO
No mercado de Pátzcuaro poderá encontrar 
toalhas de mesa coloridas, xales, bolsas, cortinas 
e cobertores feitos à mão, além de artesanatos 
esculpidos e pintados à mão e incríveis recipientes 
de cobre.

http://www.bestday.com.br/patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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SANTA CLARA DEL COBRE
Este povoado conta com o reconhecimento 
internacional devido a seus excelentes objetos 
de cobre batido, produto obtido nas minas da 
região, onde foi desenvolvida uma cooperativa 
de artesãos, que oferece vários artigos, como 
recipientes para o garimpo, caçarolas, pratos, 
vasos e diversos adornos, além da oportunidade 
de observar o complexo processo de elaboração 
destes produtos na escola-oficina do Museu do Cobre.

QUIROGA
Para comprar objetos de madeira, textil, de ferro ou couro, Quiroga é o ideal, uma vez que conta 
com mais de 300 lojas especializadas nestes artigos. O colorido e a variedade desses objetos são 
impressionantes e você poderá comprar brinquedos típicos e vasilhas feitos de madeira, tecidos, peças 
de barro e baús, entre outros.

CASA DE LOS ONCE PATIOS
Neste lugar construído em meados do século XVIII você poderá comprar artesanatos, admirar a 
exposição permanente e ver de perto os artesões com uma grande habilidade confeccionando suas 
mantas e objetos pintados e envernizados com laca. 

PALÁCIO DE HUITZIMÉNGARI
Neste local estão montadas várias barracas de artesãos de Pátzcuaro e de toda a área do lago que 
exibem e vendem seus produtos, como extraordinários artesanatos confeccionados em barro ou 
palha, fabulosas máscaras e bonitos objetos de cobre, entre muitos outros.
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VIDA NOTURNA EM PÁTZCUARO
Pátzcuaro, igual à maioria dos povoados antigos de Michioacán tem uma vida noturna tranquila, pois 
na cidade não existem discotecas ruidosas, muito menos estridentes painéis luminosos, uma vez que 
pretendem conservar esse espirito agradável e calmo que o caracteriza e que foi definitivo para sua 
nomeação como “Pueblo Mágico”. Isto não significa que à noite acabam as atividades, uma vez que é 
possível fazer agradáveis caminhadas ao ar livre e divertidos luais nos bosques ou no lago. 

As noites de Pátzcuaro são literalmente românticas e cheias de misticismo devido às suas ruas antigas 
e suas construções coloniais. Esta é uma cidade onde vale a pena olhar para o céu e ver as estrelas.

Embora sejam poucos, os bares se converteram em uma constante na vida tradicional e são frequentados 
principalmente por turistas e jovens locais. No entanto, também realizam eventos musicais em estilo 
“rave” com música eletrônica, música popular e até de grupos perto do lago, no píer ou em qualquer 
um dos bares da cidade.

http://www.bestday.com.br/patzcuaro/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-patzcuaro-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM PÁTZCUARO

Fazer um passeio pelo centro histórico e conhecer sua arquitetura colonial.

Tomar uma lancha para chegar à ilha Janitzio, admirar o lago do mirante no monumento 
à Morelos e comer peixe branco

Visitar Santa Clara del Cobre, admirar o trabalho dos artesãos e comprar algum artigo 
artesanal ou de couro como lembrança de sua visita a esta região de Michoacán

Percorrer as zonas arqueológicas de Tingambato, Ihuatzio y Tzintzuntzan

Ir a Quiroga, comer unas ricas carnitas e passear entre as barracas de artesanato. 

Testemunhar as comemorações da noite de mortos em 1 e 2 de novembro 

Admirar a imponente belleza da cascata de Tzararacua

Saborear um rico sorvete de “massa” nos portões da Plaza Vasco de Quiroga
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