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DESCUBRA SALTILLO
Saltillo é uma cidade altamente industrializada, capital do estado de Coahuila, cujo crescimento 
econômico é devido ao grande número de empresas transnacionais que se estabeleceram na região. 
Na verdade, ela é conhecida como a Detroit do México graças ao crescimento da indústria automotiva, 
bem como a Atenas do México por sua renomada atividade educacional e cultural.

Saltillo se tornou um dos destinos ideais para viajantes de negócios, dada a sua crescente infraestrutura 
hoteleira e de convenções. Além disso, a simpatia e a hospitalidade do seu povo são suas maiores 
riquezas, juntamente com sua modernidade e progresso, que se harmonizam perfeitamente com os 
seus belos edifícios coloniais.

http://www.bestday.com.br/Saltillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-saltillo-por&utm_term=/
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METRÓPOLE INDUSTRIAL E DE NEGÓCIOS 
A posição geográfica de Saltillo permite que seja uma passagem comercial, tanto entre as regiões do 
leste e oeste do país, como entre os países do norte do continente. Seus excelentes serviços de transporte 
aéreo e terrestre, juntamente com os baixos custos industriais, a mão de obra qualificada e os altos 
índices de produtividade, fazem desta cidade um paraíso para o investimento nacional e estrangeiro.

Sem dúvida, Saltillo é um motor econômico a nível nacional destacando-se na indústria têxtil, transporte, 
química e de vinho, mas definitivamente o setor automotivo é um dos pilares mais importantes, pelo 
grande número de fábricas de montagem especializadas em autopeças, alguns delas destacadas entre 
as mais modernas da América Latina, produzindo 30% dos automóveis do país. Além disso, Saltillo e 
Torreón produzem cerca de 40% dos produtos lácteos do México.
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Reconhecida metrópole industrial 

Sede de importantes montadoras automobilísticas 

Lugar de empresas têxteis, vinícolas e de eletrônicos 

Com uma grande variedade de museus

Infraestrutura de negócios

Terra do sarape (túnica mexicana) e região do pão de pulque 
(a base de pulque, bebida alcoólica feita do suco fermentado 
do agave)

PERFIL DE SALTILLO
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ATRAÇÕES DE SALTILLO
Graças à sua riqueza natural, Saltillo oferece paisagens deslumbrantes, florestas, desertos e montanhas, 
tornando-se o lugar ideal para os amantes do turismo alternativo e para a prática de esportes de 
neve. Além da biodiversidade encontrada em seus arredores, Saltillo também conta com importantes 
centros culturais, igrejas coloniais, monumentos e museus.

ATENEO FUENTE
É um belo edifício cuja arquitetura reflete o estilo Art Decó e abriga o Museu de História Natural, 
composto por uma sala de arte colonial, pinacoteca de arte mexicana e uma escola. Seu nome deve-se 
ao fato de que Saltillo foi nomeada a Atenas do México, por sua divulgação das artes e da ciência; 
enquanto Fuente se refere ao fundador da cidade, Juan Antonio de la Fuente.

CENTRO HISTÓRICO
Descubra a beleza cultural do centro histórico da cidade de Saltillo e conheça os inúmeros edifícios 
localizados nesta área. Na sua praça de armas concentra-se a história, a arte e a fé dos moradores 
de Saltillo. Além disso, a Catedral e o Cassino de Saltillo, edifícios de grande importância histórica, 
arquitetônica e cultural, também estão muito próximos. Entre outras atrações turísticas estão a Antiga 
Estação de Trem, o Palácio do Governo e o Museu de Venustiano Carranza, bem como o Templo de 
San Esteban, construído em 1592.

http://www.bestday.com.br/Saltillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-saltillo-por&utm_term=/
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CATEDRAL DE SALTILLO   

A imponente Catedral de Saltillo é uma joia arquitetônica construída em honra ao apóstolo São Tiago el 
Mayor. Em 1745 começou como uma paróquia e posteriormente converteu-se em uma catedral, como 
é contemplada até os dias de hoje. Os visitantes podem admirar a devoção e o fervor refletido nas 
estações de sua via-crúcis, trazida da Bélgica. Sua arquitetura cruciforme, os traços magníficos de 
suas pinturas a óleo e as belas esculturas em cada um dos seus cantos irão lhe fascinar.

MUSEU DOS PRESIDENTES 
COAHUILENSES 

A cidade de Saltillo é uma reconhecida metrópole 
onde a arte, a história e a cultura são a base sobre 
a qual se construiu seu destino. Projetado para 
reconhecer as pessoas que figuraram na vida 
política, o Museu dos Presidentes Coahuilenses exibe 
300 peças relacionadas com a vida e a obra de 19 
presidentes do México e dois imperadores. Também 
proporciona informações sobre Eulálio Gutiérrez 
Ortiz, Melchor Múzquiz e Roque González Garza.
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O GIROSCÓPIO
Este centro é ideal para aprender através da diversão, pois incentiva atividades para conhecer a 
importância da ciência na vida cotidiana. São abordados temas, como a eletricidade, magnetismo e 
desenvolvimento dos transportes ao longo dos anos. Conta também com salas onde são desenvolvidas 
questões biológicas, da flora e fauna da região e um planetário, bem como laboratório de robótica e 
uma sala de quarta dimensão.

MUSEU DA CULTURA DAS TOURADAS
Este espaço mostra uma visão geral da evolução das touradas ao longo do tempo e uma série de 
depoimentos sobre a festa brava. É considerado o primeiro museu do gênero no país e exibe coleções 
de literatura, pintura e escultura, bem como de músicas, cinema e poesia.
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PARRAS DE LA FUENTE       

Este pitoresco Pueblo Mágico está localizado à uma hora de Saltillo e é considerado como o “Oásis de 
Coahuila”, já que em seus férteis vinhedos são cultivadas saborosas uvas, das quais são elaborados 
requintados vinhos exportados para várias partes do mundo. Do alto da Igreja de Santo Madero é 
possível contemplar os vinhedos que enfeitam a paisagem. Neste local ainda existe a Fazenda de San 
Lorenzo, onde estão localizadas às primeiras vinícolas estabelecidas na América e que foi casa de 
Francisco I. Madero, que foi presidente do México.

MUSEU DO SARAPE E TRAJES MEXICANOS
Este museu expõe uma extensa coleção de roupas confeccionadas manualmente em tear, mostrando 
a beleza e a criatividade dos artesãos mexicanos. São apresentadas as origens do sarape: símbolo de 
Saltillo, bem como roupas com centenas de anos.
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MUSEU DO DESERTO 

Este museu conta com quatro pavilhões e um completo jardim botânico com mais de 250 diferentes 
tipos de cactos. Através de exposições interativas, os visitantes podem aprender sobre as origens do 
deserto e sua natureza. Você vai se surpreender com a grande variedade de espécies animais e de 
plantas que vivem no deserto com a ausência de água, além disso, poderá contemplar o impressionante 
esqueleto de um Tiranossauro Rex, um Hadrossauro e um Quetzalcoatlus.

VALE DE NARIGUA  

A apenas 25 minutos da cidade você irá encontrar esta área de arte rupestre inscrita no Registro 
Nacional de Arqueologia. O lugar ostenta 150 pedras chamadas petróglifos, são pedras antigas com 
inscrições de tribos nômades que viviam da pesca e da caça. Também é possível contemplar antigas 
lareiras pertencentes a acampamentos ancestrais de caçadores e coletores, que foram os artistas que 
expressaram a sua criatividade sobre as rochas.
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CENTRO CULTURAL VITO ALESSIO ROBLES
Neste centro são realizadas exposições temporárias de arte moderna e artes plásticas, conferências 

e congressos. Sua arquitetura está desenhada com base em arcos e seu nome é em honra de Vito 

Alessio Robles, militar de Saltillo, autor de numerosas obras e reconhecido como o melhor historiador 

de Coahuila. O interior deste local está decorado com murais de Helena Huerta, onde se capturou 

fragmentos da história de Saltillo desde seus primórdios até a década de 70, convertendo o local 

em uma verdadeira obra de arte. Para os fãs de livros, é impensável não visitar o centro cultural, 

uma vez que mantém uma coleção de mais de 13 mil obras do século XVII ao XIX.

MUSEU DA CATRINA 

Este importante museu expressa a magia, as tradições e os costumes que envolvem o misterioso 

personagem da Catrina dentro da cultura popular mexicana. O local dispõe de um cinema, salas 

de exposições, biblioteca e espaços onde se encontra uma pulqueria (local onde se bebe o pulque, 

bebida alcoólica feita do suco fermentado do agave) e uma chocolateria. Além disso, está decorado 

por Catrinas feitas de papel machê e pôsteres lambe-lambe elaborados pela artista Cynthia Fuentes. 

Em uma de suas salas é possível admirar durante todo o ano os altares dedicados a destacadas 

personalidades de acordo com o calendário do mês.
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MUSEU DAS AVES DO MÉXICO   
Este extenso museu está localizado no centro histórico da cidade, conta com mais de 2350 exemplares 
e 75% das espécies de aves que existem no país. Visite este lugar e aprenda a valorizar os recursos 
naturais do México e do mundo, através do conhecimento das aves. Estas criaturas fascinantes dos 
céus nos ajudam a conhecer nossa valiosa geografia, assim como ambientes naturais de grande 
beleza. O prédio onde o museu está localizado é de grande importância histórica, uma vez que foi o 
famoso colégio San Juan, construído em meados do século XIX.

RINCÓN COLORADO  

Também conhecido como o Vale dos Dinossauros, Rincón Colorado oferece uma grande riqueza de 
fósseis da era Cretácea (70 milhões de anos atrás). Neste local foi descoberto o primeiro dinossauro 
coletado e reconstruído no México, pertencendo à família dos Hadrossauros (Bicos de Pato), também 
foram descobertos fósseis de Tiranossauro Rex. Está localizado a 30 minutos de Saltillo e conta com 
museu e reserva paleontológica.  

SERRA DE ARTEAGA E ESPORTES DE NEVE
Esta serra oferece belas paisagens nevadas e está rodeada por florestas exuberantes. Nesta região está 
localizado o primeiro centro de esqui artificial na América Latina, cuja pista foi feita com uma fibra especial 
que favorece o deslizamento dos esquis. Localizada a dez minutos de Saltillo e disponível durante todo o 
ano, é o único lugar no México onde você pode praticar esportes de neve.



11

GASTRONOMIA EM SALTILLO
A gastronomia em Saltillo é variada, uma vez que integra em cada um dos seus pratos, cortes finos 

de carne, vitela, carneiro e cabrito. Além disso, você poderá degustar de uma requintada fritada de 
cabrito, deliciosas migas de Saltillo (prato feito com pão, pimenta e caldo de carne) ou saborosos 

tacos de ovos com machaca (a base de carne seca desfiada, ovos e molho de pimenta).

Outros pratos mais requintados de Saltillo são: a patagorría que são as vísceras do bode, o torresmo 
da carne do esquilo e o cabrito ao pastor ou assado acompanhado de deliciosas “gorditas” (tortilhas 

de farinha de trigo). O pão de pulque é outra grande tradição alimentar em Saltillo.

EL MESÓN PRINCIPAL 

O El Mesón Principal foi reconhecido como um dos melhores restaurantes de comida regional 
em Saltillo. A excelente qualidade dos ingredientes utilizados para a preparação de seus pratos, 

bem como um excelente serviço, garantem uma experiência gastronômica única. As estrelas 

do cardápio são o cabrito ao pastor e a fritada. Acompanha suas costelas apimentadas e 

suculenta carne assada com um surpreendente molho molcajeteada (molho picante feito em 

uma tigela) e tortilhas feitas na hora, envolvendo em seu sabor mais de 40 anos de tradição.

http://www.bestday.com.br/Saltillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-saltillo-por&utm_term=/
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VINHOS
As bebidas tradicionais da região são os licores naturais de maçã, pera ou marmelo, bem como os vinhos 
produzidos em Parras de la Fuente, a primeira região vinícola da América Latina. Nesta área localizada 

à uma hora de Saltillo é elaborado o melhor vinho Sangue de Cristo do país, bem como o vinho de 

comunhão, que também é usado para acompanhar carnes vermelhas por sua delicadeza e qualidade. 

SOBREMESAS TÍPICAS
Se tratando de sobremesas, alguns doces feitos 

com frutas e sementes da região, como o figo, 

marmelo, pinhão e amêndoas são uma excelente 

opção. Também são conhecidos os famosos rolos 

de nozes recheados de doce de leite, glórias e 

suaderos (rolos de geleia recheados de pinhão 

e amêndoas).
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COMPRAS EM SALTILLO
As lojas em Saltillo oferecem uma grande variedade de opções para atender aos gostos de todos os 
visitantes, desde souvenirs até roupas e eletrônicos. Em Saltillo também são produzido alguns dos 
produtos mais representativos e mais buscados do estado de Coahuila, como a loseta Saltillo Tile (piso 
de barro) e o famoso sarape (túnica).

DOCES E PEÇAS DE BARRO   

Deliciosos doces e artesanatos regionais são oferecidos neste local de tradição no centro de Saltillo. 
Experimente um saboroso doce de leite preparado lentamente em uma panela de cobre para dar um 
apurado sabor e melhor textura. O que você acha de um rolo de nozes também preparado com leite, 
recheado com doce de leite e coberto com nozes? Você também irá encontrar belas peças de barro 

para decorar a sua casa com um toque mexicano.

http://www.bestday.com.br/Saltillo/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-saltillo-por&utm_term=/
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SARAPE
O Sarape (túnica) é uma magnífica peça de arte feita 

por mãos pacientes e que se transformou em símbolo 
nacional logo depois da Independência do México, 

já que era indispensável entre todos os cavaleiros da 

época para se proteger contra o frio. Reconhecido 

internacionalmente por suas cores vivas e delicado 

trabalho, o sarape é uma tradicional peça de roupa 

masculina e está muito ligada a charrería mexicana 

(rodeio mexicano). Geralmente feito de lã e conta 

com uma figura em forma de diamante no centro e 

um fundo parecido a um mosaico com faixas verticais 

em zigue-zague, alternando com desenhos repetitivos, 

como triângulos, losangos e ovais.

SHOPPINGS
Em Saltillo também existem shoppings com uma grande variedade de lojas e boutiques, assim como 

restaurantes e serviços, tanto para moradores como para os visitantes.

Plaza Real: Este shopping é um dos principais da cidade. Conta com um enorme supermercado, bem 

como convenientes salas de cinema e inúmeras lojas. Em suas instalações também dispõe de uma 

praça de alimentação com várias opções de comidas fast-food.

Shopping Casa Grande: Um dos shoppings mais populares em Saltillo. Conta com restaurantes 

internacionais, como um famoso Sushi Bar, bem como áreas de lazer para crianças. 

Shopping Las Palmas: Mesmo não sendo muito grande, este shopping é muito visitado devido suas 

áreas verdes e opções para comer. Conta com diversas lojas de prestígio e uma excelente localização 

ao norte da cidade.

LOSETA SALTILLO TILE 

Devido à região estar cercada por depósitos naturais de barro, Saltillo é o lugar ideal para a produção 

deste piso rústico feito totalmente à mão. De corte irregular, aparência rústica e estilo único, o Saltillo 

Tile oferece um contraste original frente à conhecida e majestosa porcelana, por isso é muito útil para 

a decoração de interiores e exteriores.
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A vida noturna em Saltillo é o complemento ideal para a sua viagem de negócios ou de lazer. A música 

nas danceterias e bares vai desde o estilo eletrônico até o tradicional country, além de pop, rock e até 

mesmo músicas do norte do país. Muitas pessoas se reúnem aos fins de semana na Boulevard Venustiano 

Carranza para passar uma divertida noite, pois é neste local que se concentram o maior numero de 

lugares ideais para isso.

O centro histórico da cidade também se destaca pela variedade de opções de diversão, danceterias 

não podem faltar, da mesma forma os karaokês. Existem outros estabelecimentos ao norte da cidade, 

onde é possível comemorar em ambientes casuais, indo de bar em bar e conhecendo os arredores da 

Boulevard Eulalio Gutiérrez.

VIDA NOTURNA EM SALTILLO

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

Percorrer o centro histórico contemplando as principais atrações turísticas e históricas

Fazer o passeio pelos museus pela cidade

Deliciar-se com os pratos: torresmo com carne de esquilo, patagorria (vísceras do bode), 
cabrito e o pão de pulque (a base de pulque, bebida alcoólica feita do suco fermentado 
do agave)

Comprar vinos no pitoresco povoado Parras de la Fuente

Experimentar os rolos de nozes recheados de doce de leite, glórias e suaderos (rolos de 
geleia recheados de pinhão e amêndoas)

Aproveitar de divertidas noites nas danceterias e restaurantes da Boulevard Venustiano Carranza

Conhecer o Vale de Narigua e contemplar o grande número de pedras com antigas inscrições

Visitar o Vale dos Dinossauros com sua vasta riqueza de fósseis

Procure o centro de esqui artificial na Serra de Arteaga

Comprar um sarape típico (túnica)
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