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DESCUBRA TAXCO
A beleza natural e a riqueza mineral de Taxco não poderiam passar despercebidas diante dos olhos dos 
conquistadores, estabelecendo, desde os tempos da colonização, Taxco como o povoado mineiro mais 
antigo do continente Americano. Rodeada por montanhas e morros, esta encantadora cidade com suas 
sinuosas e estreitas ruas de paralelepípedo guarda zelosamente a história de um passado colonial que 
se reflete em uma arquitetura invejável.

Em 1990, Taxco foi orgulhosamente declarada Zona de Monumentos Históricos, abrigando antigas 
construções, como a Paróquia de Santa Prisca, magnífico templo barroco do século XVIII, listada como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e que é o símbolo religioso por excelência desta cidade.

A PRATARIA
O trabalho de ourives ou artesãos da prata foi 
transmitido de geração em geração, fazendo 
desta arte um modo de vida, bem como a própria 
alma deste encantador povoado religioso. Desde 
a sua criação, as minas de prata foram fonte de 
riqueza inesgotável, e nos anos 30, Taxco foi testemunha 
da prosperidade econômica de famílias dedicadas 
à prataria. Com o passar dos anos, os artesãos 
da prata têm conseguido dar um original toque 
pré-hispânico a cada peça, que combinado com as 
técnicas de estampagem, cinzelado e martelado, 
fazem de Taxco a capital da prata.

http://www.bestday.com.br/Taxco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-por&utm_term=/
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Considerada a capital mundial da prata

Centro mineiro mais antigo da América

População religiosa que se orgulha de sua Paróquia de 
Santa Prisca

Cidade colonial com um rico legado em construções 
históricas, sendo declarada Zona de Monumentos Históricos

Nomeado Pueblo Mágico por sua beleza, construções e 
tradições

Conhecida pelas representações da Via Crúcis na 
Semana Santa

Popular pela saborosa gastronomia de Guerreiro

População de ourives por tradição

Grande quantidade de comércios dedicados à fabricação 
e venda da prata

Romântica cidade colonial com ruas estreitas e de 
paralelepípedos.

PERFIL DE TAXCO
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Partindo do princípio de que Taxco foi recentemente declarado como Pueblo Mágico (Povoado 
Mágico), Região de Monumentos Históricos e seus museus são considerados Patrimônio da 
Nação, não é de se estranhar que muitas das principais atrações neste pitoresco povoado 
sejam as construções coloniais.

Graças à geografia dos seus arredores, com enormes montanhas, floresta e até um rio, é 
possível encontrar uma infinidade de lugares de interesse e atividades, sendo uma das mais 
impactantes a visita às Grutas de Cacahuamilpa, localizadas a apenas 30 quilômetros do 
centro de Taxco.

ATRAÇÕES EM TAXCO

http://www.bestday.com.br/Taxco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-por&utm_term=/
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PARÓQUIA DE SANTA PRISCA
Em 1751 o rico proprietário de várias minas de prata, o francês José Borda, pediu permissão ao Vice-Rei 
da Espanha para construir Santa Prisca com seus próprios meios. Sendo um dos homens mais ricos da 
Nova Espanha do século XVIII, Borda financiou por completo o projeto, sendo a única pessoa que podia 
fornecer ideias para a obra. A criação deste templo contou com muitos artistas que gravaram sua marca 
particular e distinta.

Esta paróquia, dedicada à veneração de São Sebastião e Santa Prisca, é considerada como um dos 
principais sinais da arte barroca nova hispânica, pelo estilo churrigueresco (estilo barroco 
mexicano) de sua fachada, onde mostram diversas formas esculturais feitas na parede de pedra rosa, 
bem como a magnífica aplicação de talavera em uma de suas capelas internas, bem como em sua 
enorme cúpula. Suas duas altas torres estão adornadas com imagens de santos, destacando-se ao centro 
a Virgem da Imaculada Conceição, santa devota da população de Taxco.

Em seu interior é possível apreciar doze altares belamente decorados com folhas de ouro, madeira e 
extraordinárias pinturas, onde são venerados diferentes santos, destacando São Sebastião e Santa Prisca. 
É difícil descobrir a sensação que emana esta obra, apenas estando ali para sentir sua grandiosidade.

TEMPLO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
Este é um dos edifícios mais antigos da cidade, já que é do século XVI. Este templo vem sofrendo 
várias remodelações, no entanto, com o passar dos anos, conserva sua estrutura original devido aos 
cuidados que as pessoas têm por ser um símbolo representativo da fé e da veneração em Taxco.
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ANTIGO CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA
Este antigo edifício com uma bela fachada de estilo neoclássico é um dos conventos mais antigos da 
América. O adobe foi o material que mais foi utilizado em sua arquitetura original, em 1592. Ao longo 
de sua história sofreu um incêndio que obrigou a sua reconstrução em 1804. Graças ao cuidado que a 
população oferece, vem se mantendo em excelente estado depois da restauração.

MURAL DE O’GORMAN
Esta magnífica obra foi elaborada por Juan O’Gorman, 
amante e assíduo visitante de Taxco, junto com seus 
amigos mais próximos, Frida Kahlo e Diego Rivera. 
O’Gorman foi autor dos mundialmente famosos 
murais que adornam a Biblioteca Central da 
UNAM, edifício que dá personalidade ao campus 
da Cidade Universitária na Cidade do México. O 
artista plástico utilizou na elaboração desta obra a 
pedra local sem corante algum, aproveitando suas 
cores naturais, vermelho, verde e amarelo, para dar 
forma a um impressionante tributo a Cuauhtémoc, 
último imperador asteca e filho pródigo da vizinha 
região de Ixcateopan. 
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O TELEFÉRICO
Taxco conta com um teleférico que percorre 800 metros de longitude a uma altura de 173 metros. 
Esta é uma atração que poderá experimentar em poucos lugares no México. A viagem te presenteia 
com uma preciosa vista panorâmica da cidade, já que vai desde a área de Los Arcos, localizada na entrada 
do povoado, até o Monte Taxco. Não perca a oportunidade de ver Taxco “desde outra perspectiva”.

FEIRA NACIONAL DA PRATA
Durante o ano de 1937 o talentoso e visionário 
designer de inovadoras peças de prata, o Sr. 
William Spratling, celebrou em sua oficina de 
ourives o Dia da Prata, sendo a primeira festa 
oficial deste precioso metal. Por trás do auge e da 
importância do giro da prata, em 1974 é inaugurada 
com agitação a primeira Feira Nacional da Prata 
com 40 países convidados, grupos musicais, 
cantores e uma grande quantidade de barracas 
de prata. Hoje em dia, esta popular feira é o 
orgulho dos moradores de Taxco, que ano a ano 
coroam a senhorita mais bonita e carismática de 
Taxco como a Rainha da Feira Nacional da Prata 
em meio a espetáculos, música e gastronomia 
de primeiro nível.
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FESTIVIDADES
A Semana Santa é a festa religiosa por excelência, já que os moradores de Taxco são muito apegados 
a estas celebrações e fazem procissões ao longo das ruas, onde os fiéis fazem diferentes rituais de 
penitência. Outra festa que não pode ser deixada de mencionar são as famosas Jornadas Alarconianas, 
consideradas como o terceiro festival cultural mais importante do país, celebradas todos os anos em 
homenagem ao ilustre dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, filho pródigo de Taxo. Durante estas festas 
são apresentadas exposições de arte e cultura, sem esquecer a diversão e os bonitos jogos pirotécnicos. 
Pode ter certeza que qualquer época do ano que visitar Taxco irá encontrar alguma festa.

GRUTAS DE  CACAHUAMILPA
Dentro de uma região montanhosa da Serra Madre del Sur, localizada a poucos minutos de Taxco, 
estão as Grutas de Cacahuamilpa, espetacular lugar onde é possível admirar as maravilhas que a 
natureza é capaz de produzir. Acúmulos minerais de grandes dimensões criados por petrificações 
calcárias das infiltrações de água podem ser vistos através dos diversos salões, onde com jogos de 
luzes e sombras, a textura das rochas e a imaginação de quem as visitam, as caprichosas figuras que 
caem do teto (estalactites) ou que saem do piso (estalagmites) ganham formas muito peculiares.

Estas maravilhosas grutas despertam o sentimento explorador, além de criar um misterioso ambiente 
devido à infinidade de lendas deste lugar, o que torna esta visita uma experiência única.
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CRISTO MONUMENTAL
Em 2002 foi construída uma estátua monumental de Cristo e que foi colocada na parte alta do Morro 
de Atachi. O Cristo Monumental olha Taxco do alto, assistindo a tranquilidade da cidade. Pode ser visitado 
chegando de carro ou em uma caminhada pelo morro. Esta é uma atração que não pode perder, já que 
neste lugar há um mirante que oferece a todos seus visitantes uma vista excepcional de Taxco.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE IXCATEOPAN
Este zona arqueológica está localizada a 36 quilômetros de Taxco, no povoado de Ixcateopan. O sítio 
é composto por uma série de conjuntos de estruturas cerimoniais e residenciais, e foi um dos últimos 
povoados ocupados pelos mexicas. Também é o povoado onde dizem que nasceu o imperador asteca 
Cuauhtémoc, e onde foi enterrado sob os escombros do maior templo indígena, sobre o qual foi construída 
a primeira igreja católica deste povoado.

MUSEU DE PRATARIA “ANTONIO PINEDA”
Este museu também é conhecido como Pátio dos Artesanatos. Nele, Don Antonio Pineda conseguiu 
reunir uma série de peças de prata de diversos artesãos e designers, formando uma magnífica coleção 
representativa da arte da prataria nacional. Além disso, o museu apresenta os trabalhos com prata com 
os quais Don Antonio Pineda ganhou reconhecimento a nível nacional e internacional por seus 
originais desenhos, e ostenta em suas paredes magníficos murais feitos por David Castañeda, artista 
de Guerreiro que relata de uma forma muito divertida a história antiga e contemporânea do México.

CASA BORDA
Esta é uma casa em estilo colonial que exibe 
monogramas da Sagrada Família, bem como 
magníficas obras de arte sacra e civil, distribuídas 
ao longo das quatorze salas, mesmas que poderá 
percorrer através de corredores enfeitados com 
toques próprios da cultura de Guerreiro. Este 
museu foi construído em homenagem a Don José 
de la Borda, um empresário europeu que mandou 
construir a Paróquia de Santa Prisca como sinal 
do grande amor que tinha por este pitoresco 
povoado. Na Casa Borda está a Casa da Cultura 
de Taxco, onde ocorrem eventos sociais, culturais 
e populares.
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ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL
Esta grande construção do século XVIII conta com um mural que narra a história do México e móveis com 
elementos da época, o que leva os visitantes aos séculos passados, quando existiam os grandes proprietários 
de terras e carroças puxadas por cavalos. Atualmente, este edifício abriga a Câmara Municipal da cidade.

MUSEU DE ARTE SACRA DE TAXCO (CASO HUMBOLDT)
Este museu ocupa o interior de uma bela edificação do século XVIII, conhecida como a Casa Humboldt, 
pelo fato do expedicionário Alexander Von Humboldt ter se hospedado nesta propriedade em uma visita 
a Taxco, em 1803. Este maravilhoso lugar com fachada barroca conta com 14 salas de exibição 
e objetos que permitem conhecer a história da cidade, seu crescimento mineral, assim como dados 
importantes sobre a Paróquia de Santa Prisca, que é a principal obra arquitetônica de Taxco. Dentro 
dos artigos é possível encontrar objetos litúrgicos, peças de arte barroca e ornamentos originais dos 
séculos XVII e XVIII. 

MUSEU DE HISTÓRIA SOCIAL DE TAXCO SÉCULO XX
Este é um dos maiores exemplos da arquitetura colonial do século XVIII, que além de apresentar as 
características e o avanço cultural do povoado do estado de Guerrero ao longo de suas salas de 
exibição, leva seus visitantes ao passado através de esculturas, pinturas e diferentes ornamentos 
colocados e iluminados estrategicamente para ressaltar sua beleza e a importância dos acontecimentos 
que levaram ao que é hoje o bonito povoado de Taxco de Alarcón.

MUSEU WILLIAM SPATLING
Este museu, com fotografias e desenhos, nos mostra como Taxco está evoluindo, além de apresentar 
quase 300 peças de coleção de arte pré-hispânica, como vasos e estatuetas, exibições da diversidade 
cultural do México Antigo. O museu foi construído em homenagem a William Spratling, fundador da 
primeira oficina de ourives em Taxco e grande incentivador da prataria e do talento dos artesãos mexicanos, 
deixando um importante legado artístico para as futuras gerações. Dentro das salas deste museu respira 
um ar nostálgico por conta de seus móveis antigos e objetos das primeiras épocas do povoado de Taxco, 
em contraste com a modernidade atual, já que é usado um método interativo através de computadores 
para apoiar qualquer consulta sobre os temas que são abordados no museu.
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GASTRONOMIA EM TAXCO

POZOLE GUERRERENSE
Outro prato típico no estado é o delicioso pozole 
verde guerrerense com sua guarnição de tostadas, 
abacate, torresmo e batatas douradas. Mesmo que 
preparado todos os dias da semana, os restaurantes 
promovem a popular quinta-feira pozolero, 
tradição que surgiu nos anos 40 onde na quarta-feira 
se preparava o pozole branco, e no dia seguinte, 
com as sobras, as cozinheiras colocavam molho verde.

Além da prata e dos museus, Taxco conta com uma cozinha digna de ser mencionada. As bases 
gastronômicas pré-hispânicas se fundiram com as influências trazidas pelos frades espanhóis, fazendo 
uma mistura perfeita encontrada nos diversos restaurantes em Taxco.

IGUANA
Recomendamos experimentar os exóticos pratos preparados à base de carne de iguana, um réptil 
típico da região, que igualmente aos jumiles, podem ser saboreados em tamales e moles, assado, 
marinado, ao coco, entre outros.

BEBIDAS TÍPICAS
Acompanhe sua comida com as famosas Bertas, a bebida típica por excelência, preparada com te-
quila, mel, limão e água gasosa, servida em um copo grande com gelo picado. Também é comum o 
mezcal jovem ou licor de mezcal adoçado com amêndoa ou canela. Impossível não tomar alguma 
destas bebidas tradicionais.

MOLE ROSA
Consumido desde a época pré-colombiana, o mole rosa é uma delícia feita com pétalas de rosa, 
pinhão, amêndoa e chocolate branco, entre outros ingredientes deliciosos.

http://www.bestday.com.br/Taxco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-por&utm_term=/
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JUMILES
Os famosos e tradicionais jumiles são uns saborosos 
insetos que são usados como versátil ingrediente rico 

em proteínas que podem ser comidos de diferentes 

maneiras: em caldos condimentados, em mole (tipo 

de molho picante), moídos em molhos com tomate 

ou simplesmente em uma tortilha quente feita à 

mão. É um dos pratos que mais atraem os turistas. 

Estes animais têm um grande significado para os 

moradores, tanto que possuem um templo dedicado 

a eles em cima do Morro do Huixteco, a montanha 

mais alta de Taxco. 

QUEIJO COENTRO
Simples de preparar, o queijo coentro é servido como um petisco ou como acompanhamento do prato 

principal. Consiste em empanar o queijo manchego ou gouda e banhá-lo com molho verde de coentro 

e gergelim. Pode ser complementado com verduras raladas.
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COMPRAS EM TAXCO
Com certeza suas compras em Taxco terão muito a ver com a prata, pois se trata do principal produtor 
de prata a nível nacional. Ao caminhar pelas ruas encontrará uma infinidade de barracas, lojas 
e oficinas de prataria, onde, se estiver com sorte, poderá ver como são feitas e moldadas peças de 
prata pelas mãos mágicas dos artesãos.
É muito provável que se comprar prata em algum outro ponto do México, a mesma tenha sido adquirida 
em Taxco, embora seja muito mais caro que em seu lugar de origem, sendo melhor assim aproveitar os 
imbatíveis preços em todo tipo de finos artigos de prata. Nas oficinas desta pequena cidade foram 
fabricadas grandes obras que hoje em dia enfeitam, inclusive, os salões do Vaticano.

TAXCO O VELHO 

Localizado a 10 quilômetros do centro, Taxco o Velho era a capital de uma das sete províncias do império 
Asteca. Atualmente encontram-se uma grande diversidade de comércios com artigos típicos e joias finas, 
como pulseiras, pingentes, botões, fivelas, copos, jarras e muito mais. Além disso, os preços são um 
atrativo a mais neste espetacular lugar.

http://www.bestday.com.br/Taxco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-por&utm_term=/
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TIANGUIS DA PRATA 

Cada sábado, as oficinas de artesanato exibem ao ar livre uma amostra de seus artigos. Neste tianguis 
(pequenos mercados) poderá encontrar jarras enfeitadas com diferentes motivos, artigos de 
joalheria com diferentes cristais e pedras preciosas, bem como uma infinidade de figuras de prata, 
tão pequenas como um par de brincos ou tão grandes como um jogo completo de jantar com bandejas, 
talheres e pratos. Tirando proveito de seus preços acessíveis, comerciantes de todo o país visitam 
esses tianguis em Taxco para renovar continuamente seus estoques e vender proveitosamente artigos 
de prata em suas cidades.

LOJAS E OFICINAS DE PRATARIA 
Parte das atrações de Taxco é admirar ao vivo o 
trabalho artístico da prata em suas várias oficinas 
artesanais, sendo testemunha de primeira mão 
da fundição e modelagem deste metal precioso 
que da forma as mais encantadoras peças de 
joalheria, filigrana, bem como finos talheres, elegantes 
bandejas e esculturas de consideráveis dimensões. 
Caminhando pela região da prata, nos arredores 
do centro de Taxco, é possível observar o interessante 
trabalho dos ourives.
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MERCADO DE ARTESANATO
Este popular lugar está localizado atrás da Paróquia de Santa Prisca. Aqui poderá encontrar uma 
grande variedade de artesanatos e joias feitos com diferentes materiais, como bejuco (tipo de 
planta), madeira, barro e papel amate. Próprias do estado de Guerrero são as extraordinárias 
caixas laqueadas de Olinalá, as máscaras de jaguar e a colorida cerâmica cozida. Além disso, 
aqui poderá apreciar o folclore típico dos mercados mexicanos, com o tradicional chamado 
animado aos clientes e o interminável jogo de barganha.

FEIRA NACIONAL DA PRATA
Durante a Feira Nacional da Prata, os moradores de Taxco vestem a cidade com toalhas grandes e 
colocam a venda as melhores joias, bem como estatuetas, bandejas, jarras e variedade de artigos 
de prata. Tudo isto acompanhado de espetáculos com música e bom humor.  

PLAZA BORDA 

Como en antaño, la plaza principal de Taxco, o 
Plaza Borda, es el lugar por excelencia para el 
intercambio de mercancías. Comerciantes 
ambulantes que vienen de las poblaciones 
cercanas a esta ciudad platera, ofrecen a precios 
muy bajos artículos artesanales que van desde 
cinturones y bolsas de cuero, hasta cestería 
y alfarería con colores muy llamativos. Sombreros, 
vasijas, platos, sonrientes muñecas de trapo, e 
incluso muebles pequeños son ofrecidos en el 
corazón de Taxco, en los alrededores del atrio de 
Santa Prisca. 



15

VIDA NOTURNA EM TAXCO
Apesar de Taxco ser um povoado pequeno, podemos encontrar uma variada vida noturna, desde o 
típico bar com varanda e vista para a praça principal, até as mais modernas casas noturnas e lounges, 
onde se reúnem jovens para socializar e dançar ao ritmo das músicas mais animadas.

Além da música, Taxco é famosa por seus lugares românticos, portanto, depois de apreciar um delicioso 
jantar em qualquer um dos restaurantes no centro de Taxco, poderá prolongar a noite aproveitando as 
fantásticas noites boêmias que oferece esta cidade com tanta história e cultura. 

BOEMIA NA PLAZA BORDA
Taxco é uma pequena população com uma constante atividade cultural, o que atrai um turismo muito 
particular de gente ilustre e ávida de conhecimento. Seus habitantes e visitantes aproveitam reuniões 
e debates improvisados nos múltiplos bares e restaurantes que rodeiam a Plaza Borda, de divertidas 
conversas e de constantes espetáculos ao ar livre, que vão desde expressões literárias e teatrais 
em público, até fabulosos concertos junto ao zócalo, coroados pela majestosa presença da bela fachada 
da Santa Prisca. 

JORNADAS ALARCONIANAS
Taxco é a cidade natal do dramaturgo Juan Ruiz 
de Alarcón, cujo gênio criou entretidas peças de 
teatro que valeram deixar gravado seu nome ao 
lado de ilustres literários. Querendo fazer uma 
homenagem à memória do tão prestigiado escritor, 
desde 1987 a cidade celebra em praças, auditórios, 
ruas e qualquer outro espaço público, o melhor 
do teatro, da música, da dança e qualquer outra 
expressão artística. Esta grande festa durante 
o mês de maio preenche de cor e alegria as ruas 
da cidade com barracas de comida, conferências 
e exposições.

http://www.bestday.com.br/Taxco/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-por&utm_term=/
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O QUE FAZER EM TAXCO
Visitar a paróquia de Santa Prisca

Fazer um agradável passeio pelas pratarias 

Percorrer a pé seus monumentos históricos e sinuosas ruas de paralelepípedo

Admirar a cidade desde o alto no teleférico

Saborear a gastronomia de Taxco

Passar uma noite de cultura nos cafés e restaurantes da Plaza Borda

Visitar seus variados museus

Programar uma visita cultural durante o Festival das Jornadas Alarconianas

Visitar uma oficina de prata e aprender da arte da ourivesaria

Visitar as Grutas de Cacahuamilpa e a zona arqueológica de Ixcateopan
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