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DESCUBRA URUAPAN
Uruapan está localizado no estado mexicano de Michoacán e destaca-se, entre outras razões, por 
sua exuberante vegetação. A área central e a zona norte do município estão cobertas por floresta, e 
o clima temperado favorece o ecoturismo na região próxima à área urbana. É a segunda cidade mais 
importante, depois de Morelia, capital do estado.

Devido à sua localização no centro de Michoacán, Uruapan é o ponto de partida ideal para os 
viajantes que visitam o estado. Há muitas atrações que convidam a visitar Uruapan, com uma natureza 
apropriada para o turismo de aventura e uma antiga cultura que é percebida em todos os lugares.

CAPITAL MUNDIAL DO ABACATE
A natureza abençoou Uruapan abundantemente com água e terras férteis. É também chamada de 
“capital mundial do abacate” por conta de sua significativa produção anual, e acima de tudo, pelo 
sabor supremo de suas frutas quando ali são cultivadas. Conhecido como “o ouro verde de Michoacán”, 
o abacate de Uruapan é produto de exportação e motivo de orgulho para seus habitantes. Além disso, 
teve uma influência decisiva na gastronomia da região, uma das mais ricas e variadas do país.

http://www.bestday.com.mx/Morelia_Michoacan/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Uruapan é uma cidade de grande longevidade que sobreviveu aos altos e baixos da história do 
México. Seu nascimento remonta ao esplendor do Império Purépecha, uma potência mesoamericana. 
Esta cultura tinha uma bem estruturada sociedade, com um dialeto, religião e costumes próprios, 
bem como uma forte organização militar. Foi um dos poucos povoados capazes de resistir ao 
ataque do Império Asteca, em parte graças à habilidade de trabalhar com metais, como o bronze 
e o cobre.

Quando os espanhóis chegaram à América, Uruapan era um lugar importante e foi o local de 
refúgio do último governante purépecha. Após a invasão e conquista por parte dos espanhóis, a 
cidade foi fundada pelo Frade Juan de San Miguel, em 1533. Até os dias de hoje é possível ver uma 
enorme cruz desenhada com os átrios das capelas na parte antiga da cidade.

http://www.bestday.com.br/uruapan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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Segunda cidade em importância econômica do estado, 
atrás apenas da capital Morelia

Vegetação exuberante, solo fértil e clima ameno

Conhecida como a “capital mundial do abacate” por 
sua alta produção 

Ponto de partida ideal para conhecer as atrações da 
região conhecida como a Meseta Purépecha

Infraestrutura hoteleira de carácter colonial, com 
variedade de pequenos hotéis e arquitetura de influências 
indígenas e toques pitorescos

Deliciosa cozinha regional à base de ingredientes naturais 
e frescos

Variedade de artesanato das regiões próximas do estado

PERFIL DE URUAPAN
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ATRAÇÕES EM URUAPAN

PARQUE NACIONAL BARRANCA DEL CUPATITZIO

Localizado perto do centro da cidade, é também conhecido como Parque Nacional de Uruapan ou 
Parque Nacional Eduardo Ruíz, em homenagem ao escritor michoacano que foi dono dessas terras. 
Entre os seus mais de 500 hectares nasce o rio Cupatitzio, em uma área conhecida como o Joelho 
do Diabo. O rio é dividido em múltiplas correntes e foram criadas trilhas em suas margens. Ao longo da 
caminhada é possível admirar fontes de água e uma vegetação exuberante.

O parque conta com um agradável e amplo playground, bem como um lago de trutas onde é possível 
observá-las e alimentá-las, ou pescá-las para comê-las mais tarde. O excelente clima e as frequentes 
chuvas mantêm o parque nacional sempre radiante. Um hotel localizado aos pés deste lugar o transforma 
no cenário ideal para umas férias inesquecíveis rodeadas pela natureza.

A HUATÁPERA  
Uruapan tem edifícios da era colonial, mais notavelmente o Huatápera, um antigo hospital fundado 
pelo Frade Juan de San Miguel. Foi um dos primeiros hospitais da Nova Espanha e local onde 
os indígenas eram atendidos. A propriedade é de estilo pitoresco e os materiais utilizados na sua 
construção incluem telhas de madeira, madeira, pedra vulcânica e pedras. Além disso, em seu interior 
encontra-se um importante museu regional de arte popular.

http://www.bestday.com.br/uruapan/hoteis/mansion-del-cupatitizio/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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O PARICUTÍN
Aproximadamente a 30 km de Uruapan está Paricutín, o vulcão mais jovem do mundo que teve um 

período de atividade de dez anos. Em fevereiro de 1943 um camponês que estava trabalhando nas 

proximidades notou que a terra começou a tremer, logo depois viu o vulcão se abrindo, emanando 

vapor e disparando rochas. O homem avisou os moradores do povoado, que conseguiram evacuar 

o local. O Paricutín enterrou dois povoados sob lava: Paricutín, que desapareceu completamente, e 

San Juan Viejo Parangaricutiro, cuja igreja ainda sobressai entre as ruínas e lava petrificada, uma 

imagem bonita e inquietante.

A TZARÁRACUA  
Aproximadamente a dez quilômetros ao sul da cidade existe um lugar natural cuja principal atração 

é a cachoeira de 50 metros de altura, conhecida como a Tzaráracua, brusco desnível do leito do rio 

Cupatitzio. Para apreciá-la é necessário percorrer mais de três quilômetros costa abaixo. É possível 

chegar a cavalo andando ao longo de uma estrada lateral, ou descer os mais de quinhentos degraus. 

Os visitantes podem admirar paisagens de vegetação exuberante nos mirantes que estão ao longo do 

caminho. Além disso, são oferecidas atividades, como rapel, mountain bike, paintball e jogos infantis.

http://www.bestday.com.br/uruapan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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ANTIGA FÁBRICA DE SÃO PEDRO
A Antiga Fábrica de São Pedro é um complexo têxtil do século XIX e conta em suas instalações 
com várias atrações. A construção da fábrica começou em 1886 e mais tarde se tornou uma das 
mais importantes deste gênero em todo o estado. Atualmente, esta magnífica fábrica faz parte 
do patrimônio arquitetônico de Uruapan e mantém alguns edifícios em funcionamento. Também 
oferece serviços de banquetes, convenções e eventos especiais em seus mais de 2.500 metros de 
jardins.

TEMPLO DE SÃO FRANCISCO
Uruapan teve grande significado religioso durante a época colonial e nos primeiros anos após a 
independência. Era uma fortaleza importante para a evangelização da região. Como ícones da colônia 
permanecem o Templo de São Francisco e a Casa da Cultura, construções platerescas da época da 
fundação da cidade.

SAN JUAN NUEVO
San Juan Nuevo é uma pitoresca e atraente 
cidade a 12 km de Uruapan. Foi fundada em 
1944 pelos moradores do povoado que foi enterrado 
pela lava do vulcão Paricutín. Os moradores 
desse primeiro povoado levaram uma imagem 
de Cristo que ainda é adorada com reverência e 
alegria na igreja de San Juan Nuevo. No centro 
desta cidade é possível encontrar artesanatos, 
doces típicos e, claro, os mundialmente famosos 
abacates da região. San Juan Nuevo também 
tem um pequeno jardim zoológico na parte mais 
alta da cidade.
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GASTRONOMIA EM URUAPAN
Quando se pensa na culinária regional, vêm imediatamente à mente as deliciosas carnitas (carne de 
porco desfiada), o abacate, a charanda (bebida destilada originária da cana-de-açúcar) e as saborosas 
marmeladas de fruta. Também o uso extraordinário do milho, que é usado para preparar alimentos de 
diferentes formas e consistências, como as corundas (prato típico mexicano à base de milho e cozido, 
servido com molho de tomate e carne de porco), os uchepos (tipo de tamal feito com milho moído e 
leite. Tem sabor doce e consistência suave), o atole (bebida doce feita com milho cozido em água e 
condimentada com especiarias aromáticas e saborizantes, servida o mais quente possível) e o pozole 
(um espécie de caldo feito à base de grãos de milho, frango ou carne de porco) em sua versão espessa.

Uruapan oferece aos visitantes toda a riqueza culinária que identifica o grande estado de Michoacán. 
Além disso, assume o comando do cardápio de especialidades típicas da região purépecha, e o que 
definitivamente tornou famosa esta cidade em todo o mundo: o abacate.

As tradições purépechas estão presentes até hoje na cozinha de casas e restaurantes em Uruapan. 
Não há nenhuma família, pousada tradicional ou restaurante na região que não prepare continuamente 
as antigas receitas pré-hispânicas para o deleite de quem se senta à mesa. Não se esqueça de experimentar 
o “churipo com corundas” (caldo de carne com legumes, acompanhados de tamales tradicionais) 
e as famosas carnitas estilo Uruapan. Também não podem faltar em seus passeios gastronômicos os 
uchepos (tamales doces de milho), e um chocolate quente de cacau ou tamarindo.

A sobremesa geralmente consiste em marmeladas de frutas, como goiaba, marmelo ou pêssego, em 
todas as suas variadas apresentações, tais como geléia ou cubos.

A maioria dos lugares para comer em Uruapan está no coração da cidade, nas principais ruas do centro 
histórico e ao redor do Parque Nacional Eduardo Ruíz. É recomendável visitar o popular Mercado de 
Antojitos, localizado atrás da Huatápera, para provar todos os pratos da região a preços muito acessíveis.

http://www.bestday.com.br/uruapan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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O ABACATE
O ingrediente principal da cozinha tradicional de Uruapan, o verdadeiramente emblemático desta 

região fértil, é o abacate. Esta nutriente fruta tem dado fama mundial a Uruapan pela sua excelente 

qualidade e sua grande produção. Aproveitando-se de sua abundância, o abacate é usado nesta 

cidade para a elaboração de todos os tipos de pratos. Apreciá-lo em guacamole, em deliciosas sopas 

quentes, cremes, saladas, purê, ou mesmo como sorvete. Além disso, um peculiar refresco chamado 

“guacamaya” é preparado com a polpa do abacate e com diferentes concentrados de frutas, como 

abacaxi, tangerina ou maça, podendo agregar também um licor.
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COMPRAS EM URUAPAN
As coloridas linhas e tecidos locais, as famosas guitarras de Paracho e o magnífico trabalho de laca, 
conhecidos como “maque”, são os artesanatos típicos da Meseta Purépecha. São os clássicos 
souvenires e recordações perfeitas de suas emocionantes férias em Uruapan.

ARTESANATO TÍPICO DE URUAPAN
A técnica fantástica do maque com a elaboração de peças de madeira, como bandejas, pratos, caixas, 
máscaras e brinquedos, existe na região de Michoacán desde os tempos pré-colombianos. Os detalhes 
deste bonito artesanato captura a criatividade dos artesãos, sua habilidade com o pincel e a aplicação 
minuciosa de laca polida sobre madeira firme e resistente.

As guitarras de Paracho, povoado de Meseta Purépecha, localizado a apenas meia hora de Uruapan, 
são reconhecidas internacionalmente pela delicadeza com que são feitas. O processo começa com a 
escolha certa de madeira, em seguida pela precisão de sua montagem artesanal e, finalmente, o som 
nítido que emite ao ser terminado.

Um dos lugares mais populares para comprar os artesanatos tradicionais purépechas é o Mercado 
de Artesanatos Uruapan, em frente ao Parque Nacional Eduardo Ruíz. Também se destaca a Casa 
Regional do Turista, onde artesãos locais exibem sua prolífica produção.
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TELARES URUAPAN
Dentro da antiga Fábrica de São Pedro, na parte sul de Uruapan, são encontrados esses teares 
artesanais que, inspirados pela exuberância do colorido Mexicano, produzem tecidos adequados às 
necessidades da vida moderna. Aqui você poderá encontrar uma grande variedade de tecidos, cobertores, 
toalhas e tapetes, e, provavelmente, poderá ver os artesãos trabalhando. Aqui é realizado todo o 
processo de produção, incluindo a seleção das fibras, fiação, tecelagem e tingimento.

Teares Uruapan produz designs têxteis originais com uma técnica artesanal que implica o tingimento 
individual em um processo feito inteiramente à mão. O urdimento é feito com cuidado fio por fio, combinando 
cores fortes, tradição e qualidade. Por todas estas razões, Teares Uruapan é uma das melhores opções 
para comprar e presentear algo cheio de história, estilo e bom gosto.

MERCADO ARTESANAL DE SEMANA SANTA 
É um dos maiores mercados de artesanato da América Latina e é realizado durante a Semana Santa. 
Juan de San Miguel, o padre espanhol que fundou Uruapan, aproximou-se das várias comunidades da 
região para ensinar-lhes algum trabalho que depois seria útil. Hoje em dia, estes produtos artesanais ainda 
estão sendo fabricados e sua tradição passada de geração em geração. Cada Semana Santa, os 
artesãos das comunidades vizinhas se reúnem para oferecerem suas criações no mercado artesanal 
de Uruapan.

http://www.bestday.com.br/uruapan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/uruapan/reservahoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-uruapan-por&utm_term=/
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SANTA CLARA DEL COBRE 
Localizado a apenas 28 quilômetros de Uruapan, Santa Clara del Cobre é uma excelente opção para 

fazer compras em um ambiente totalmente tradicional. Esta pequena cidade é conhecida internacionalmente 

pela qualidade excepcional de utensílios e artesanato de cobre. Aqui você poderá visitar as muitas 

oficinas e lojas que exibem os seus desenhos, objetos de cobre e até joias. Se estiver de visita 

na cidade durante o mês de agosto, terá o privilégio de assistir a Feira Nacional do Cobre, onde os 

modelos mais recentes são apresentados, bem como diversas atividades culturais alternativas.
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VIDA NOTURNA EM URUAPAN
A noite em Uruapan tem duas facetas bem distintas. Por um lado o entretenimento noturno é 
fornecido por grupos culturais que se destacam e preservam as tradições e costumes do povo de 
Purépecha através de danças, exposições e apresentações musicais. Por outro lado, a juventude 
vibrante e modernos estilos musicais estão presentes em áreas concorridas que também dão as 
boas-vindas a todos os visitantes em busca de festa.

EVENTOS CULTURAIS
A Casa da Cultura, o Mercado Tariácuri e o Museu 
Regional de Arte Popular, La Huatápera, 
apresentam continuamente espetáculos de 
música, dança e tradição. Além das coloridas 
artes cênicas, cultura e da recreação popular, 
conta com exposições gastronômicas, concursos 
de artesanato e amostras de roupas tradicionais.

ZONA ROSA
Nomes vêm e vão, estabelecimentos, tendências e tecnologias se transformam, mas o núcleo de bares 
e casas noturnas locais é a chamada Zona Rosa, sobre o importante Paseo Lazaro Cárdenas. O fim 
de semana é quando mais sobressai a existência desta divertida vida noturna, onde todos poderão 
encontrar um lugar de sua preferência.

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

Tire fotos no “Joelho do Diabo”, uma formação de rocha original dentro do Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio.

Pratique ecoturismo na Tzaráracua, imponente cachoeira de 50 m nos arredores da cidade.

Assista a alguma “Festa dos Bairros”, desfiles coloridos cheios de história e tradição, onde 
a história da cidade é representada.

Adquire artesanato durante o mercado artesanal, um dos maiores da América Latina e que é 
realizado durante a Semana Santa.

Conheça as máquinas originais da Fábrica de San Pedro, onde poderá comprar tecidos de 
alta qualidade.

Prove especialidades, como as “carnitas” e o abacate local em quaisquer de suas preparações.

Experimente a “charanda”, tradicional detilado de cana que é produzido em Uruapan.
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